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Abstract: In the 21st century, students prepare themselves in the conditions of fast-moving technologies 
and, to be adequate, their education requires the acquisition of competencies such as algorithmic and critical 
thinking. Following the global trends from the forthcoming 2018/19 school year, Ministry of Education and Sci-
ence introduces a new discipline in the third grade – Computer Modeling. Students will learn to work with digital 
devices with files, create animated projects using algorithms by composing blocks of code in a visual program-
ming environment. This confronts the primary school teachers, whose role is to bring children into the world of 
digital technologies in front of multiple challenges.
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В 21 век учениците се подготвят в условията на бързо развиващи се технологии и за да е адекват-
но образованието им се изисква придобиване на компетентности като алгоритмично и критично мисле-
не. Следвайки световните тенденции, от предстоящата 2018/19 учебна година, Мон въвежда нова дис-
циплина в трети клас – Компютърно моделиране /KM/. Целта на обучението по новия учебен предмет е: 
„изграждане на дигиталната грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати 
обекти, процеси и явления и експериментиране с тях“.

очакваните резултати от обучението по КМ в 3. клас са групирани в четири области на компетентност. 
Първите три области изграждат базовата дигитална грамотност /дигитални устройства, дигитална иден-
тичност и информация/ и са задължителна предпоставка към овладяване на четвъртата ключова област от 
компетентности – Алгоритми – на която са отделени и около 3/4 от часовете. организирането на ефектив-
на работа по Компютърно моделиране в началното училище изправя учителите пред няколко проблема:

 y среда за визуално блоково програмиране;
 y роботизирани устройства;
 y учебник и материали;
 y платформа за споделяне на проекти и практики;
 y състезания. 

В настоящия доклад ще разгледаме възможни решения за всеки от посочените проблеми.

СРЕДА ЗА ВИЗУАЛНО БЛОКОВО ПРОГРАМИРАНЕ
Акцентът в обучението е върху създаването на интерактивни истории и анимации посредством кон-

струиране на алгоритми с последователни действия и повторения във визуална среда за блоково програ-
миране. При задаване характеристиките на обектите и управлението на движението им, учениците усъ-
вършенстват умения за прецизност към детайлите.

В учебниците, одобрени от Мон е избран SCRATCH1 като среда, в която учениците ще разработват 
проектите си. Други популярни варианти са SNAP2, Blockly3, Stencyl4 и Tynker5, като всяка от тези среди над-
гражда функционалността на Scratch в определен аспект:

 y SNAP: прибавя процедури, списъци и обекти от Sheme;
 y BLOCKLY: позволява създаване на собствени блокове и вграждане на развойната среда в лична уеб 

страница;
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 y STENCYL: позволява създаване на приложения на нативен код за всички основни платформи;
 y CODE.ORG: предоставя курсове по визуално програмиране за различни възрасти; 
 y TYNKER: изключително визуално богата и предразполагаща среда за ученици в начална степен при 

въвеждането им в света на програмирането.
Желателно е средата за визуално програмиране да осигурява пълноценна работа в режим извън ли-

ния /offline/, тъй като изискването за интернет свързаност е предпоставка за неефективност. В този сми-
съл, TYNKER и CODE.ORG могат да се използват само като допълващи, но не и като основни среди за рабо-
та. Базовите умения по програмиране в Scratch могат да се надградят с разработката на по-сложни про-
екти в SNAP и STENCYL, а BLOCKLY е дава възможност за създаването на авторска развойна среда.

УЧЕБНИК и МАТЕРИАЛИ
Безпроблемното преподаване на материала е възможно чрез изборът на учебник, който обезпечава 

в най-голяма степен учебният процес. Мон е одобрил шест учебници по Компютърно моделиране за тре-
ти клас на различни колективи [1 – 6]. Един от ключовите фактори за ефективен учебен процес е оптимал-
ният избор, според нивото на целевата група. Сравнили сме учебниците по следните критерии:

КРИТЕРИЙ 1: наличие на електронен вариант на учебника;
КРИТЕРИЙ 2: наличие на видеоресурси, които нагледно показват изпълнението на всички задачи в 

учебника; 
КРИТЕРИЙ 3: наличието на ресурсни файлове е необходимо условие за обезпечаването на качествен 

учебен процес, но е необходимо и осигуряването на допълнителни материали, които периодично ще се 
допълват и/или обновяват;

КРИТЕРИЙ 4: Сюжетно ориентирано представяне на учебното съдържание, което да позволи учени-
ците да усвояват с лекота новите понятия и умения, като изпълняват определени задачи, свързани с раз-
казаната история. 

КРИТЕРИЙ 5: онагледяване на знанията и новите умения чрез герои /напр. образ на компютърна 
мишка/, като се избягват стандартните образи на средата.

Таблица 1. Учебни комплекти по Компютърно моделиране за 3. клас по издателства

№ Издателство Електронен 
учебник

Видео 
ресурси

Ресурсни 
файлове

Сюжетно 
представяне

Авторски 
графики

1 . Анубис Да не Да Да Да
2. Булвест 2000 Да не Да не не
3 . Изкуства Да Да Да Да Да
4. нова звезда не не Да не Да
5. Просвета Да Да Да не не
6. Просвета плюс Да Да Да не Да

Трябва да се отбележи, че наличието на видео или ресурсни файлове не разглежда качеството им по 
отношение на използваната резолюция или функционалността на кода. Препоръчително е и с оглед на 
междупредметната интеграция, задачите да са свързани с изучавани теми по други учебни предмети.

Разпределението на урочните единици по теми показва акцентите на колективите при съставяне на 
учебника и ни ориентират към целевата му група. Съдържанието е организирано в седем теми:

1 . Дигитални устройства.
2. управление на дигитална идентичност.
3 . Конструиране на последователни действия.
4. Конструиране на повтарящи се действия.
5. Визуална среда за програмиране.
6. Работа с  текст и звук във визуална среда.
7 . В света на анимацията.
 

Таблица 2. Урочни единици по теми в учебниците по Компютърно моделиране за 3. Клас

№ Издателство Тема 
1 и 2

Тема 
3 и 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 оБЩо

1 . Булвест 2000 3 4 + 6 8 5 4 30
2. Изкуства 2 4 + 4 9 6 7 32
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3 . нова звезда 6 7 8 4 6 31
4. Просвета 6 4 + 3 9 5 5 32
5. Просвета плюс 6 4 + 4 7 5  4 30
6. Анубис 4 * 32

* не следва посочената последователност

Работата в конкретна програмна среда се осъществява в теми 5, 6 и 7 и сравнението разкрива, че най-
голям акцент по тези теми е поставен в учебника на издателство Изкуства – 22 урочни единици или 69% 
от целият материал – докато при останалите издателства, този процент е малко над половината. 

ПЛАТФОРМА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРАКТИКИ
Мотото на Scratch общността е „Представи си, програмирай, споделяй“, което показва, че споделяне-

то и социалните аспекти на творчеството са важна част от философията, стояща зад Scratch. Scratch проек-
тите не са известни като „черни кутии“, а като обекти за създаването на нови проекти. Проектите могат да 
бъдат качени директно от средата за разработка на сайта на Scratch и всеки член на общността може да 
свали сорс кода на всеки проект и да го използва в собствени проекти. Потребителите могат да коменти-
рат, да отбелязват да добавят в любими и да „харесват“ проектите на други потребители, да следват дру-
ги потребители, за да имат достъп до техните проекти, да следят тяхната активност и да споделят идеи. 
Създадена е и онлайн общност за учители и преподаватели наречена ScratchEd.

наличието на световна Scratch общност не изключва нуждата от създаването на локална среда за спо-
деляне на проекти и практики. наличието на подобна платформа ще позволи на преподавателите да въз-
лагат по-сложни задачи и проекти на напредналите ученици, докато съдействат на тези които са срещ-
нали специфични затруднения. 

СъСТЕЗАНИЯ
участието в състезание е изключително важно за развиването на компетентности като творчество, по-

емане на отговорност и работа в екип. При защитата на проекта, ученикът обяснява подробно какво е на-
правил и отговаря на въпроси от журито, а това е особено важно за развитие и на презентационните уме-
ния. В България, учениците имат възможност за изява в категория ПРоГРАМИСТ за 3. и 4. клас към нацио-
налното състезание IT ЗнАЙКо. отлична възможност за организиране на регионални инициативи пред-
лагат и световните събития Scratch Day и CodeWeek. Пример в това отношение е Работилница по компю-
търно моделиране, организирана между няколко училища в Североизточна България. 

РОБОТИЗИРАНИ УСТРОЙСТВА
В учебната програма по Компютърно моделиране е определено роботизираните устройства да се из-

ползват в 4-ти клас. Считаме, че въвеждането им още в 3. клас улеснява преподаването на тема 3 и 4, във 
връзка с ориентацията на героя и посоката към която трябва да бъде насочен, както и при изпълнението 
на последователни и повтарящи се действия. Друг важен момент при използването на робот са сетива-
та. Детето хваща робота, проиграва това което се изисква от героя и след това записва програмният код. 
Това превръща роботът като обект нужен на детето за по-лесното затвърждаване на знанията и умения-
та по предметът Компютърно моделиране. Много често роботът се приема като приятелче, любимец или 
помощник за детето с който заедно биха направили конкретните задачи или мисии.

С бързите темпове на развитие на технологиите се появява и голям избор от роботизирани устрой-
ства, които могат да бъдат използвани в учебния процес по Компютърно моделиране. Такива са: MiP LED 
Robot, Ozbot Programmable Robot, Top Race Self Balancing Robot, OWI Robotic Arm Edge, WonderWorkshop 
Dash, Monoprice Starter Robot Kit, Robot Finch, OWI Hydraulic Robotic Arm Edge Kit, Lego Mindstorms Ev3, 
Zoomer Interactive Puppy, WowWee Intelligent Pet, WowWee Roboraptor X, Humanoid robot Nao на компани-
ята ScienceNordic, Silverlitilt на Moonwalker, мини-роботчета на компанията WowWee, роботчета на ком-
панията Science Nutshell.

Едно такова устройство е Dash робот от Wonder. Даш е една чудесна играчка, образователен робот 
със здравословна съвместна дейност между дете и технология. още при пускането му предизвика инте-
рес със своето око от светлини, което мига, сензори за разстояние както и подходящ звук. Роботът ими-
тира жива играчка, която те търси, закача с дигитални подсвирквания и докосвания предизвикваща де-
тето да опита да я програмира.
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Роботът е малко под 7 инча и изглежда като три топки, залепени на тяло с глава на върха. Той е изра-
ботен от синя или черна пластмаса с оранжеви акценти. Когато се включи, 12-те бели светодиода, които 
съставляват самото око, светват. Ако обърнете Dash над вас, ще видите две големи колела отпред и ед-
на малка отзад, което му придава доста гъвкаво движение. Той също така съдържа три микрофона, висо-
коговорител, четири инфрачервени предавателя, три сензора за разстояние и два приемника за роботи. 
ушите му и светлината в гърдите му са RGB светодиоди, които могат да променят цвета си и имат черве-
ни задни светлини.

Ефектът да изглежда, че Даш изглежда жив, е в начина, по който се движи и говори. Той има ограни-
чен речник на сладка реч и може да издава различни звуци. Също така може да чуе и да реагира на пре-
пятствия и други обекти около него, имитирайки съзнателно същество. Роботът е с отворен код и е най-
подходящ за деца от 5 до 8 годишна възраст.

Друга сериозна заявка за образованието е и роботът Fable на Shape Robotics. Fable е модулен ком-
плект за конструиране на роботи, който може да се използва по отделни предмети и заедно в класове, и 
по този начин да помогне на учениците да придобият знания и умения, необходими в 21-ви век. Интер-
фейсът е разделен на различни нива според възможностите на учениците, като започва от най-просто ви-
зуално програмиране чрез блокове, през по-сложни блокове, до мощно текстово програмиране с програ-
мен език Python. Роботът може да бъде програмиран да извърши нещо. Езикът с който децата програми-
рат робота е прост език, базиран на блокове. Роботът Fable е създаден за по-големи ученици и студенти 
но може да бъде прилаган и за по-малките. Този робот е идеален за прилагане на предмета математика, 
където трудни за децата теми като ъгли, проценти, функции и други стават забавни.

Безспорно най-добрият вариант за образованието на малки, големи и още по големи остава LEGO-Ро-
ботиката. Тя е ефективен и забавен начин за учениците да усвоят и приложат знания в областта на физи-
ката, математиката, информатиката, информационните технологии и дори английския език. С комплекти-
те Lego Mindstorms учениците от втори до дванадесети клас а даже и студентите имат възможност да раз-
работват, програмират и контролират модели от реалния свят. При обучението с Lego Mindstorms учени-
ците придобиват един по-практичен поглед върху науката, първи стъпки в света на роботите (даващи му 
базата, знанията и контактите върху, които да се развива) и забавни часове на проектиране и създаване 
на мърдащи, хапещи, свирещи, ходещи, блъскащи се и понякога много нестандартни роботи. основната 
разлика между Lego Mindstorms и останалите роботи е, че при Lego за всяко конкретно занятие роботът 
може да има различна визия и форма с двигатели и сензори по избор, конструирани от самите ученици. 
Така с различна форма и особености роботът никога няма да омръзне на децата. отделно за конкретни-
те занятия учителят може да набляга на конкретни цели, като елиминира или добавя сензори или двига-
тели. Така по този начин учителят може и да въздейства на самите занятия по компютърно моделиране.
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