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Abstract. the paper presents an overview of the process of introducing information technologies into Bul-
garian Primary school system. the forms of studding ict are regulated by ministry of education and science. au-
thors consider worldwide approaches for inclusion of ict into schools. Preschool and school laws in Bulgaria, 
concerning ict study and integration are considered.   
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състояние на проблема до 2016 година
интегрирането на информационни технологии в обучението датира от края на 20-ти век. така напри-

мер в ирландската програма за начално образование от 1999 година е записано, че технологичните уме-
ния придобиват все по-голямо значение за напредъка в образованието, работата и свободното време. 
учебният план интегрира икт в процеса на преподаване и учене и дава възможност на децата да използ-
ват модерни технологии, за да подобрят своето обучение по всички предмети1. така икт се разглеждат 
като средство за постигане на ефективен процес на преподаване и учене, а не на отделен предмет в на-
чалното училище. подобна е политиката по отношение на интегриране на икт в началното училище във 
Великобритания. Целта на използването на технологии е да се подобри обучението по конкретен учебен 
предмет, а не да се преподават икт, още по-малко компютърни науки. изучаването на информационни 
технологии не е част от учебния план като самостоятелен предмет, няма разработена учебна програма, 
няма и система за оценяване. технологията служи за учене, а не е обект на изучаване2. В други страни ка-
то полша, Белгия, Румъния икт са задължителен предмет за изучаване в началното училище [1]. 

В световен план могат да се разграничат три основни модела за формиране на дигитални умения у 
учениците в началното училище (които се срещат и в различни комбинации) [2, с. 36]:

1. интегриране на информационните технологии в учебния процес в началното училище.
2. информационни технологии като отделен учебен предмет в началното училище.
3. информатика (компютърни науки) като отделен предмет в началното училище. 
най-популярният подход за формиране на дигитални умения в началното училище е използването 

им като средство за обучение и интегрирането им в различни учебни дисциплини, а не изучаването им 
като отделен учебен предмет. една от причините за успешното внедряване на икт в западните образо-
вателни системи е начинът на работа на учителите. през посочения период от време в европейския съюз 
активно се използват компютри в учебните часове. особено висока степен на компютъризация на обуче-
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нието има в дания, швеция, Финландия и обединеното кралство, Белгия, ирландия и Холандия [1]. успе-
хът на използването на първия модел за формиране на дигитални компетентности на учениците зависи 
критично от нивото на дигитални компетенции на учителите – не само техните лични умения за работа с 
икт, но и познанията и опита им по отношение на педагогиката на работа в богата на технологии среда. 

Вторият подход да се изучават ит като отделен учебен предмет – предвижда изучаване на учебно съ-
държание, свързано с развиването на основна компютърна грамотност: използване на офис приложения 
за текстообработка, работа с презентация и мултимедия, търсене на информация в интернет, използва-
не на приложения за работа с графика и др. Рискът при този подход е, че учителите по другите предмети 
могат да бъдат изолирани или да не се чувстват ангажирани с интегрирането на икт в учебния процес [2].

третият модел е най-нов. при него се въвежда нов задължителен предмет в учебните планове в на-
чалното училище. съдържателната част, обаче се различава съществено от тази на предмета информа-
ционни технологии, описан във втория модел. предметът информатика цели да се формират базови зна-
ния у учениците от областта на науката информатика – дигитална грамотност; базови знания за програ-
миране и алгоритмично мислене; решаване на проблеми; работа с данни и др. [2]. В различните държа-
ви новият предмет се въвежда с различни имена – у нас с новия закон за предучилищно и училищно об-
разование новата учебна дисциплина е наречена „компютърно моделиране“. 

може да се направи нестрого обобщение, че в богатите образователни системи формирането на ди-
гитални умения се реализира в процеса на интегриране на технологии в учебния процес, докато в по-бе-
дните такива се налага въвеждане на специален предмет – информационни технологии в началното учи-
лище. оборудват се компютърни кабинети, за да могат учениците да се докоснат до дигиталните устрой-
ства и да формират базови умения за работа с тях. За сравнение можем да приведем примери от личния 
опит на един от авторите на настоящата работа. през 2015 година при посещение в канада, той наблюда-
ва работата на ученик в началното училище, който разработва доклад по литература и го въвежда с по-
мощта на текстов редактор ms Word. Задавайки въпроса „кога си се учил да работиш с Word?“ получава 
отговор: „аз си го знам“. (ученикът не изучава ms Word в училище, но получава редовно задачи, в които 
се налага да използва програмата. има достъп до компютър в училище. Вижда как се извършват конкрет-
ни действия по въвеждане на текст, маркиране, форматиране, редактиране. Работи самостоятелно у до-
ма по разработване и въвеждане на различни доклади. получава помощ от родител.) през същата годи-
на в България, при опит да се постави задача на ученик в началното училище да напише текст на доклад 
и да го въведе с програмата Word, се получава отговор: „ние не учим сип информационни технологии в 
училище“, т.е. не мога да работя с програмата. аналогична ситуация при разговор с учител – дали поста-
вя задачи на учениците да напишат доклад и да използват програмата Word, за да въведат текста, се по-
лучава отговор: „моите ученици не изучават сип/Зип информационни технологии“, т.е. не поставям та-
кава задача, защото учениците не познават програмата и не могат да работят с нея. 

у нас, с наредба № 6 на мон от 2001 година, се дава възможност за  обучение по различни учебни 
дисциплини в свободно-избираема форма, вкл. и по информационни технологии. през 2004 наредбата 
е актуализирана и се уточнява, че обучението  в свободно-избираема форма се осъществява по учебни 
програми, утвърдени от директора на училището. поредната актуализация на наредбата от 2006 година 
дава възможност информационни технологии да се изучават и в задължително-избираема форма. по съ-
щото време мон разработи учебна програма по информационни технологии в начална степен на основ-
ното образование и така от учебната 2006/2007 година учебната дисциплина информационни техноло-
гии се изучава и в задължително-избираема форма в началното училище. според същата наредба обуче-
нието в часовете за задължително-избираема подготовка се осъществява по учебни програми, утвърде-
ни от началника на инспектората по образование3.

според разработените през 2006-2007 година учебни програми по информационни технологии, обу-
чението по „информационни технологии“ в началните класове има пропедевтичен характер и е насо-
чено към овладяване на основни знания, умения и отношения. то се осъществява на основата на съвре-
менни компютърни системи и подходящо за възрастта на учениците програмно осигуряване, които съз-
дават условия за положителна емоционална нагласа и цялостно развитие на детската личност4. В проце-
са на обучение учениците придобиват начална представа за компютъра като техническо устройство; раз-
граничават основните части на компютърната система; опознават основни възможности на програми за 
обработка на графика, звук и текст и се учат да ги използват при изпълнение на достъпни учебни задачи. 

В процеса на обучение се обогатяват представите на учениците за компютъра като техническо устрой-
ство и основните части на компютърната система, разширяват се уменията за използване на програми за 
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обработка на графика, звук и текст при изпълнение на достъпни учебни задачи. В iv клас се усъвършен-
стват уменията за използване на компютърната система, приложни програми за изпълнение на учебни 
задачи, електронна комуникация и интернет.

учебното съдържание на програмите от първи до четвърти клас по информационни технологии е 
представено чрез очакваните резултати по обобщените теми за всяко от четирите ядра, определени чрез 
държавните образователни стандарти: „компютърна система”, „информация и информационни дейнос-
ти”, „електронна комуникация”, „информационна култура”.

по ядро „компютърна система“ учениците в първи клас разпознават основните части на компютър-
ната система и знаят тяхното предназначение. използват клавиатура, мишка, тонколони и слушалки. Във 
втори клас се запознават с носителите на информация и изходни устройства (принтер), в трети – с вход-
ни устройства (микрофон). очаква се учениците от първи до трети клас да познават основни правила за 
работа с компютър, както и тези за работа с периферните устройства, докато в четвърти клас се очаква 
учениците да могат да ги обясняват. също така те трябва да разграничават апаратната част от програм-
ното осигуряване на програмата като в първи клас се акцентира на мишката като за въвеждане и обра-
ботване на графична информация, също така върху разликата между програмите за работа със звук и пе-
риферните им устройства – тонколони и слушалки. Във втори клас ученикът трябва да разграничава кла-
виатурата като периферно устройство за въвеждане на текст от програмата за работа с него. В трети клас 
се акцентира на микрофона като периферно устройство за записване на звук. В четвърти клас ученици-
те реализират и споделят идеите си чрез разнообразни информационни средства. трябва да могат да из-
бират и да използват най-подходящите програми според целта си. Във всеки един от класовете от нача-
лен етап се очаква учениците да проявяват любопитство, положителна и емоционална нагласа, при рабо-
та с информационните технологии. при по-големите ученици от четвърти клас се очаква да могат да за-
читат неприкосновеността на личната информация. За учениците от втори до трети клас се очаква да ре-
агират по подходящ начин на извежданите съобщения, както и да се справят с проблемите при работа с 
компютърна система като се има предвид изучаваните програми за дадената възраст. учениците от чет-
върти клас трябва да могат адекватно да използват интернет за търсене на информация по определена 
образователна тема. 

Второто ядро е „информация и информационни дейности“. като начало от него от учениците от пър-
ви клас се очаква да умеят да създават и съхраняват собствени графични проекти. В следващия клас тряб-
ва да могат да извършват тези действия с текстова и мултимедийна информация. В трети клас знанията се 
надграждат като се формират умения за форматиране на текст, докато в четвърти клас се очаква да могат 
да създават и обработват комбиниран компютърен документ, съдържащ графично изображение, текст, 
звук и анимация. В първи и втори клас учениците трябва да умеят да разграничават дейностите съхра-
нение и търсене на информация и да умеят да ги реализират в позната софтуерна среда като по-малки-
те го правят с помощта на учителя. те разпознават графика, текст, видео и звук като различен вид инфор-
мация, която може да бъде обработвана от компютъра и имат представа за разликата между еднотипна 
и комбинирана информация. В трети клас учениците разграничават звука като различен вид информа-
ция, която може да бъде обработвана от компютъра и анимационното изображение като вид графична 
информация. В четвърти клас определят отделните видове елементи, които са необходими, и как те мо-
гат да бъдат използвани за създаването на комбиниран компютърен документ. учениците познават ос-
новни възможности на компютърни програми, както и имат начални умения за използването им – в пър-
ви клас за графична информация и възпроизвеждане на звук, във втори – такива за възпроизвеждане на 
звук от музикален диск, в трети за запис на звук, композиране на мелодия и създаване на анимационен 
образ и в четвърти за комбиниране на графично изображение, текст, звук и анимация. от най-големите 
ученици също така се очаква да могат да аргументират избора си на различни програми за създаване на 
определен вид информация.

третото ядро е „информационна култура“. то е заложено в първи и втори клас. от учениците и от два-
та класна се очаква да описват опита си от работата с компютър като използват подходяща българска тер-
минология и да спазват правилата за безопасна работа с компютър и компютърна мрежа. от учениците 
от втори клас се изисква да демонстрират етично поведение в компютърния кабинет. 

четвъртото ядро е „електронна комуникация“. то се въвежда за по-големите ученици – от трети и чет-
върти клас. В трети клас се очаква учениците да познават предназначението на интернет като световна 
информационна мрежа и да използват програма за разглеждане на интернет страници като проследяват 
връзки между тях по указание на учителя. В четвърти клас учениците зареждат интернет страница, като 



110

Образование и технологии 9/2018

въвеждат нейния адрес в адресното поле, имат представа за основни начини и средства за електронна 
комуникация и разбират ролята на електронната комуникация в ежедневието на хората.

състояние на проблема след 2016 година
с приемането на новия закон за предучилищно и училищно образование5 (обнародван през 2015 го-

дина и в сила от 1.08.2016) и последващите го наредби, формирането на дигитални умения в начална 
училищна степен е заложено на качествено по-високо ниво. 

наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка6 уточнява групата от ключови ком-
петентности, които учениците да придобият в хода на общообразователната си подготовка. една от тези 
компетентности е дигиталната (чл. 2, ал. 1). В същата наредба се уточняват учебните предмети, чрез кои-
то ще се осъществява общообразователната подготовка. Формирането на дигитални компетентности ста-
ва в хода на обучение по предметите компютърно моделиране, информатика и информационни техно-
логии, както и индиректно, в процеса на интегриране на съвременни технологии в учебни процес от стра-
на, както на учителя, така и на учениците. 

държавният образователен стандарт за общообразователна подготовка по информатика формулира 
изисквания за резултатите от обучението през първи гимназиален етап на средна степен на образование 
(viii–x клас). държавният образователен стандарт за общообразователна подготовка по информацион-
ни технологии формулира изисквания за резултатите от обучението през прогимназиален етап на основ-
на степен на образование (v–vii клас) и през първи гимназиален етап на средна степен на образование 
(viii–x клас). 

За начален етап на основно образование (i–iv клас) държавният образователен стандарт определя 
изисквания за резултатите от обучение по  нов учебен предмет – компютърно моделиране. обуче-
нието по компютърно моделиране в начален етап е насочено към овладяване на начални знания, умения 
и отношения, свързани с изграждане на дигиталната грамотност на учениците чрез създаване на компю-
търни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях. 

така формирането на дигитални умения преминава на по-високо ниво. Целта е развиване на алгори-
тмично мислене и формиране на базови знания и умения за програмиране, чрез работа с визуална сре-
да за блоково програмиране. 

Формирането на умения за работа с информационни технологии трябва да стане или в процеса на 
интегриране на технологии в процеса на обучение по всички учебни предмети, или чрез обучение под 
формата на избираеми часове. оборудването на училищата с компютърна техника е постоянно развиващ 
се процес. освен с преносими компютри – лаптопи – все повече училища обезпечават учебния процес и 
с таблети. създават се мобилни класни стаи, които осигуряват използването на дигитални устройства по 
различни учебни предмети. 

Раздел iii на Закона за предучилищно и училищно образование дефинира структурата на учебния 
план. учебният план обхваща три раздела: раздел а – задължителни учебни часове; раздел Б – избирае-
ми учебни часове и раздел В – факултативни учебни часове. 

според подготовката, училищното образование е общо, профилирано и професионално. общото об-
разование се осъществява в основната степен чрез обучение за придобиване на общообразователната и 
разширената подготовка (чл. 74, Зпуо). Разширената подготовка обхваща компетентности, които разви-
ват и усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка. В избираемите учеб-
ни часове се осъществява обучение за придобиване на разширената подготовка. 

информационни технологии в начален етап, могат да се изучават в избираеми часове, като разшире-
на подготовка – чрез този избираем предмет се развиват и усъвършенстват дигиталните компетентности. 
съдържанието на разширената подготовка по съответния учебен предмет за съответния клас се определя 
с учебни програми, утвърдени от директора на училището. така съществуващите учебни програми по ин-
формационни технологии за 1. – 4. клас и разработените по тях системи могат да се използват като ори-
ентир за формиране на дигитални умения у учениците в началното училище. 

основните знания и умения, които се целят да се усвоят от учениците в трети и четвърти клас чрез ча-
совете по компютърно моделиране, са свързани със създаване на анимирани проекти с използване на ал-
горитми с последователни действия, с условия и с повтарящи се действия в среда за визуално блоково про-
грамиране, като в четвърти клас се предвижда и управление на програмируемо устройство (учебен робот). 

както в трети, така и в четвърти клас има четири области на компетентности и те са – „дигитални ус-
тройства“, „дигитална идентичност“, „информация“ и „алгоритми“.
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като очаквани резултати от учебното съдържане в област на компетентност „дигитални устройства“ 
за учениците от трети клас са заложени знания за: основни компоненти на дигиталните устройства, как-
то стационарни, така и мобилни. необходимо е да се знае как да се започва работа с тях, как да се въвеж-
да информация и къде да се следи за изходна такава, включително и за свързаните периферни устрой-
ства, както и как да се приключва работа с тях. друг заложен акцент е свързан с управление на дигитал-
ното устройство, за което трябва да се знае, че то може да изпълнява различни задачи след задаване на 
точни и ясни команди и, за да се извършват определени дейности, е необходимо да е инсталирана съот-
ветна програма. като трети акцент е поставена необходимостта за познаването и спазването на правила 
за здравословно и безопасно използване на дигитални устройства.

очакваните резултати от ключовата компетентност „управление на дигитална самоличност“ в трети 
клас са насочени към знанията и уменията за създаване на потребителски профил и осъзнаване разлика-
та между физическа и дигитална самоличност със всички грозящи заплахи и начините за реагиране, ако 
се попадне в опасна ситуация в мрежата. В четвърти клас по-задълбочено се акцентира на знанията за 
избягване на опасности, за търсенето на помощ при необходимост, за правилата за етични норми в он-
лайн пространството и др.

по област на компетентност „информация“ в трети клас учениците трябва да знаят, че данните в ди-
гиталните устройства се съхраняват във вид на файлове, които може да се подреждат в папки. В четвърти 
клас очакваните резултати от знанията и уменията в тази област значително се разширяват като те включ-
ват учениците да познават различните видове информация, начините за получаването й и формите й за 
представяне. учениците трябва да разбират основното предназначение на дигиталните устройства – да 
съхраняват и обработват информацията в тях; да умеят да разпознават и да сравняват мерни единици за 
големина на файловете; да осъзнават че дигиталните ресурси може да не са свободни за използване, ко-
пиране и разпространение и че не всяка информация във виртуалното пространство е достоверна.

последната област на компетентности е „алгоритми“. В трети клас учениците започват с конструира-
не на последователни и повтарящи се действия, докато в четвърти клас, те продължават с конструира-
не на разклонени алгоритми. За работа с последователните действия са предвиден задачи, в които уче-
ниците трябва да обяснят последователността от действия за подреждане на пъзел, за движение в мре-
жа, за откриване на дума в мрежа и др. от учениците се очаква да зададат движението на обект в мрежа 
чрез подреждане на командни блокове, да откриват грешки в готов код. при конструиране на повтарящи 
се действия, учениците трябва да умеят да използват блок за повторение и да построяват цикличен алго-
ритъм по дадено задание. конструирането на разклонените алгоритми изискват знания и умения за из-
ползване на блок за разклонения, което включва определяне дали дадено твърдение е истина или лъжа. 
учениците трябва да могат да сглобяват крайна последователност от блокове,  реализираща разклонен 
алгоритъм по дадено задание. 

друга важна и залегнала тема по ключова компетентност „алгоритми“ е визуалната среда за програ-
миране. В трети клас се очаква учениците да се запознаят с интерфейса и възможностите й. те трябва да 
могат да позиционират герой и да го движат като постепенно усложняват действието с въртене и обръ-
щане. очаква се да могат да  построят цикличен алгоритъм за управление на движението на героя, да 
променят обкръжението на героя, външният му вид; да могат да избират различни декори на сцената, да 
добавят нови герои. В четвърти клас очакваме да оперират с блокове за аритметични действия, аритме-
тични отношения и логически оператори, да могат да синхронизират действията на героите и да работят 
с променливи.

В трети клас се очаква учениците да правят анимации като познават добре работата с текст и звук във 
визуална среда. те трябва да могат да задават последователност от звуци, които да изпълнява героят, да 
въвеждат текст, който да се изобразява в текстово поле, свързано с героя. За целта учениците трябва да 
познават разположението на българските и на латинските букви върху клавиатурата, както и да позна-
ват основни правила за въвеждане на текст. очаква се учениците да могат да създават истории като сле-
дят за логиката на действието и го пресъздават чрез писане на код – подреждане на командни  блокове 
във визуална среда; учениците трябва да могат да синхронизират движенията и разговорите на повече 
от един герой с нужното изчакване. В четвърти клас учениците са очаква да познават възможностите за 
управление на програмируеми устройства чрез програмиране във визуална среда. децата трябва да съз-
дават свои компютърни игра със средствата на конкретната визуална среда като подбират герои и им за-
дават основни характеристики, според конкретния сюжет. при създаването на игри, учениците трябва да 
задават правила на играта, да използват променливи за отчитане на резултата, както и да умеят да съз-
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дават код чрез блокове за управление на героите. учениците от четвърти клас трябва да могат да работят 
по проект като за целта определят необходимите ресурси, избират вида на проекта – тест, комикс, пъзел, 
игра, калкулатор и др.. да го изготвят и представят в реална и виртуална среда.

Въвеждането на учебната дисциплина компютърно моделиране в българските училища ще провоки-
ра активност в преподавателите за създаване на нов методически инструментариум подпомагащ препо-
даването. примери за такива разработки са [3] и [4].  

заключение
Формирането на дигитални умения в начален етап е ново предизвикателство пред учителите. от една 

страна, началният учител трябва активно да интегрира съвременни информационни технологии по всич-
ки учебни предмети, като привлича в този процес и учениците. от друга, трябва да работи за формиране 
на алгоритмично мислене и начални знания за визуално блоково програмиране у учениците в 3 и 4 клас. 
това изисква създаване на нови и оптимизиране на съществуващи модели за интегриране на технологии 
в учебния процес в началното училище, които да осигурят ефективна работа на учителя с дигиталното по-
коление ученици във все по-богата на технологии учебна среда в началното училище.   

references:
1. Kyurkchiyska, v., informatsionnite tehnologii samostoyatelen predmet ili sredstvo za obuchenie v 

nachalnoto uchilishte, Balgarsko spisanie za obrazovanie, br. 1, 2016 http://www.elbook.eu/images/4-
v.Kurkchiiska-1-2016.pdf 

2. Kalash, i., h. Bannayan, l. conery, e. laval, d. laurillard, cher lim, s. musgrave, a. semenov, m. turcsanyi-
szabo, ict in Primary education. analytical survey, uNesco institute for information technologies in 
education, 2012, https://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214707.pdf 

3. tabakova, v., t. glushkova, edin eksperiment varhu obuchenie po kompyutarno modelirane – ideya, 
realizatsia, rezultati, sp. „obrazovanie i tehnologii“, br.7/2016, issN 1314–1791,

4. garov K, v. tabakova, learning content of educational tasks in computer programming training for 10-11 
years old children, tem journal vol 6, No 4, November, 2017, p. 847-854, issN 2217-8309.

(endnotes)
1. https://www.education.ie/en/Publications/inspection-reports-Publications/evaluation-reports-guidelines/ict-

in-schools-inspectorate-evaluation-studies.pdf ict in schools.
2. http://www.computingatschool.org.uk/data/uploads/ict%20and%20cs%20joint%20statement.pdf ict and 

computer science in uK schools.
3. наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния 

минимум по класове, етапи и степени на образование.
4. file:///c:/users/%d0%a0%d1%83%d0%Bc%d1%8F%d0%Bd%d0%B0/downloads/it_1kl_ZiP.pdf учебна про-

грама по информационни технологии за задължителноизбираема подготовка в i клас.
5. https://www.navet.government.bg/bg/media/ZaKoN-Za-PreduchilishtNoto-i-uchilishtNoto-

oBraZovaNie.pdf Закон за предучилищно и училищно образование/13.10.2015. В сила от 1.08.2016. 
6. http://zareformata.mon.bg/documents/nrdb5_30.11.2015_obshtoobr_podgotovka.pdf. наРедБа № 5 от 

30.11.2015 г. за общообразователната подготовка


