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въведение
през последното десетилетие дигиталните технологии са се превърнали в незаменима част от живо-

тите ни. мобилните телефони се използват широко – както от млади хора, така и от възрастни. основно-
то място, от което много хора търсят информация за всякакви области е интернет. Файлове от всякакъв 
тип с различно предназначение – забавление, работа, учение се съхраняват лесно в компютрите ни. ко-
муникацията никога досега не е била толкова бърза що се отнася до свързване на хората от целия свят по 
всяко време. Социални мрежи позволяват на хората да си сътрудничат чрез споделяне и редактиране на 
всякаква информация. онлайн пазаруването и банковото дело стават все по-разпространени и правител-
ствените услуги се променят все повече като онлайн достъпни. 

В тази връзка е неизбежно да се започне формиране на дигитални умения у учениците от съвсем ран-
на възраст. освен влиянието на родителите, втората най-важна роля за изграждане на адекватни за съв-
ремието ни знания, умения и поведение е тази на училищата и учителите, които носят огромна отговор-
ност на плещите си. 

кратка история за появата на Computing като учебен предмет
За първи път опитите компютрите да се използват в образованието започват през 1950-1960 години 

на миналия век в СаЩ [1]. След 40-50 години, през 2004, те се интегрират в училищната система в англия 
и започват да се изучават като учебен предмет със собствена учебна програма, наречен информацион-
ни и комуникационни технологии (Information and Communication Technologies). през 2014 година прави-
телството на обединеното кралство въвежда в училищата нова учебна програма като сменя името й от 
ICT на Computing. промените са направени с помощта на експерти от Британската инженерна академия 
и на Британското компютърно общество като се променят два члена – 84 и 85 от Закона за образование-
то от 2002 година. някои от основните причини за промяната, посочени в доклада са че до момента обу-
чението по икт не е удовлетворяващо, тъй като получаваните знания от страна на учениците са основ-
ни. те включват умения за работа с текстообработка и умения за работа с данни, което позволява на учи-
телите да преподават с базови дигитални умения, без да са достатъчно квалифицирани за по-задълбо-
чено преподаване. по тази причина обучението по икт е обявено за неефективно. Целта на новата учеб-
на програма е да го превърне в строга дисциплина, която има важна роля за бъдещите кариери на мно-
го от учениците [2]. 
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Направления на учебния предмет Computing 
Computing в учебната програма в англия се разделя на три основни направления – компютърни на-

уки (Computer Science), информационни технологии (Information Technologies) и дигитална грамотност 
(Digital Literacy) . 

компютърни науки, информатика (Computer Science) – Целта на този раздел е учениците да осмис-
лят значението на алгоритмите, както и да се научат да пишат компютърни програми. Въпреки че всеки 
отделен език за програмиране има своя терминология и синтаксис, то те следват една и съща логика. За-
ложено е програмирането да не се учи единствено на компютрите, ами и далеч от тях, чрез ролеви игри, 
които също подпомагат развитието на логическото мислене. друга цел е учениците да могат да намират 
свои и чужди грешки в програмите и да ги поправят. необходимо е да осъзнават, че чрез програмиране-
то съществуват различни начини за постигането на правилните резултати. В следствие на което те тряб-
ва да преценят кой от тях е най-ефективен. С времето учебния процес се задълбочава и усложнява. не-
обходимо е учениците да се учат да използват последователни действия, цикли и променливи в работа-
та си по програмиране.

информационни технологии (Information Technologies) – Съдържанието на това направление в голя-
ма степен препокрива задачите, поставени в по-старата учебна програма по икт, преди да бъде смене-
на. Целта на това направление е чрез интегриране на технологии в другите учебни програми да се усво-
яват базови познания и умения за работа с тях. необходимо е учениците да осъзнаят, че технологиите са 
навсякъде около нас и да знаят как се борави с тях. направлението е стъпката, която се изучава преди да 
се започне с изучаване на програмиране. дигиталните умения, които учениците придобиват са за работа 
с текстообработка, с графика, със звук, с анимации, с комбинирани документи, за работа с данни, за съз-
даване на уебсайтове и блогове. Заложено е учениците да умеят да редактират своята и чуждата работа, 
да имат добри познания за инструментите и възможностите на програмите, с които работят, както и да 
преценят дизайна на файла, който създават, според целта за която е предназначен. необходимо е да се 
формират познания за работа с файлове, тяхното съхранение и подредба, за по-лесно намиране след то-
ва. Заложено е учениците да познават частите на компютъра, устройствата за пренасяне на информация, 
някои облачни умения и такива за работа с интернет.

дигитална грамотност (Digital Literacy) – Целта на този раздел е да научи учениците как да използват 
технологиите безопасно. те трябва да знаят значението на личната информация в частност на паролите 
и да я пазят, както и да уважават тези на останалите. необходимо е да знаят на кого да сигнализират, ако 
имат притеснения за нещо нередно, което се случва по време на работата им с технологии и интернет. 
друга цел на раздела е да формира отговорно отношение на учениците при работата им с технологии. 
Формира им се култура за онлайн поведение и спазване условията на онлайн услуги, както и последстви-
ята от тях при неспазване. необходимо е учениците да осъзнават значението на авторските права и да се 
съобразяват с тях. обобщено в раздела поставените акцента са три – съдържание, контакти и поведение. 
относно съдържанието, което създават е необходимо да се внимава да не е незаконно или неподходя-
що. контактите, които осъществяват посредством технологии се изисква да са безопасни и уместни. по-
ведението трябва да е съобразено с правилата и нормите. дигиталната защита на учениците е важна и е 
част от закона за закрила на детето в англия. 

образователна система в англия
образователната система в англия се различава от тази в България. основните етапи на образование 

се делят на пет и зависят от възрастта на учениците между 3 и 18 години:
 y 3 – 5 годишни – Ясла и детска градина (Nursery and Reception Years). познато е още като „начални 

години“ или (Early Years Foundations Stage – EYFS): Reception – 4-5 годишни;
 y 5 – 7 годишни – първи основен етап (Key Stage 1, KS1) или години от 1 до 2 (Years 1 and 2): Year 1 – 

години 5 – 6, Year 2 – години 6 – 7;
 y 7 – 11 годишни – Втори ключов етап (Key Stage 2, KS2) или години от 3 до 6 (Years 3 to 6): Year 3 – го-

дини 7 – 8, Year 4 – години 8 – 9, Year 5 – години 9 – 10, Year 6 – години 10 – 11;
 y 11 – 14 годишни – трети ключов етап (Key Stage 3, KS3) или години от 7 до 9 (Years 7 to 9): Year 7 – го-

дини 11 – 12, Year 8 – години 12 – 13, Year 9 – години 13 – 14;
 y 14 – 16 годишни – четвърти ключов етап (Key Stage 4, KS4) или години от 10 до 11 (Years 14 to 16): 

Year 10 – години 14 – 15, Year 11 – години 15 – 16;
 y 16 – 18 годишни – пети ключов етап (Key Stage 5, KS5) или години от 12 до 13 (Years 12 to 13). този 

етап не е училищен, а е етап на учене в колеж. учебното съдържание е конкретизирано и съобразе-
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но с областта на по-нататъшното образование: Year 12 – години 16 – 17, Year 13 – години 17 – 18. [3]
 y Computing в учебните програми по класове

учебните програми на Computing в училищата са заложени за ученици от първи до четвърти ключов 
етап или за ученици от 5 до 16 години – периода от тяхното образование, който те прекарват в училище. 
програмите могат да се четат и теглят свободно в сайта на министерството на образованието (Department 
for education) от британското правителство – https://www.gov.uk. Разделени са на две учебни програми – 
първата е за ученици от 5 до 11 години (KS 1 and 2), а втората е за ученици от 12 до 16 години или (KS 3 and 4). 

предназначение на учебните програми по Computing
предназначението на двете учебни програми е еднакво. Според тях Computing обучението дава въз-

можност на учениците да развият дигитални умения от малки, които провокират тяхната креативност за 
разбиране и желание за промяна на света. Computing е свързан с математика, наука, дизайн и изгражда 
представа за естествени и изкуствени системи. Въпреки това ядрото му е свързано с изучаване на прин-
ципите на информатиката, същността на компютърните системи и как се използват тези знания в проце-
са на програмиране. предназначението на Computing е учениците да използват информационните тех-
нологии, за да програмират, да създават системи и различен вид съдържание. друго предназначение на 
обучението е да развие дигитална грамотност у учениците. по този начин те ще се научат какво поведе-
ние да имат с технологиите и как да развиват идеите си чрез тях на ниво, което да ги превърне в конку-
рентоспособни на пазара на труда и което да им помага в бъдещата им работа. 

цели на учебните програми по Computing 
В националната учебна програма по Computing в англия е заложено постигането на следните чети-

ри цели:
 y учениците да могат да разбират и да прилагат основни принципи и концепции на компютърните 

науки, които включват абстракция, логика, информация и представяне на данни;
 y да могат да анализират проблемите в компютърни условия и да достатъчно голям практически оп-

ит по отношение на програмиране за отстраняването им;
 y да могат да оценят и прилагат информационни технологии, включително нови и непознати, за да 

решават дадени проблеми и да постигнат определена цел;
 y да се формират като отговорни, креативни и уверени потребители на информационните и комуни-

кационните технологии.

постигане на резултати в обучението по Computing
В края на всеки ключов етап се очаква учениците да са усвоили, да прилагат и да осъзнават значе-

нието на учебния материал, както и да са изградили поставените умения, заложени в учебната програ-
ма. В учебните програми има включено допълнително примерно съдържание – насоки, които посочват 
определени програми или задачи за постигане на дадена тема. по закон училищата не са задължени да 
ги следват и преподават. те имат право да си създават своя подробна учебна програма, която задължи-
телно трябва да е съобразено със съдържанието на националната. при описанието на учебните програ-
ми по-долу, примерното съдържание е поставено в скоби. 

Съдържание на Computing в националната учебна програма на първи основен етап (5 – 7 годишни) 
учениците трябва да бъдат научени да:

 y Разбират какво са алгоритмите, да осъзнават как те се реализират като програми на дигиталните 
устройства и да осъзнават че тези програми работят като следват точно определени инструкции;

 y да създават и отстраняват грешки на кратки алгоритми;
 y да разсъждават логически, за да предвидят изпълнението на прости програми;
 y да използват целенасочено технологиите за създаване, организация, съхранение, манипулиране и 

извличане на дигитално съдържание;
 y да разпознават информационните технологии извън училището;
 y да използват технологиите безопасно и отговорно, пазейки личната си информация, да знае към 

кого да се обърне за помощ и подкрепа в случай на притеснения относно дадено съдържание, он-
лайн контакт и друго, свързано с онлайн технологиите. 

съдържание на Computing в националната учебна програма на втори ключов етап (7 – 11 годишни) 
учениците трябва да бъдат научени да:

 y проектират, пишат и отстраняват грешки в кода на програмите, за да постигнат конкретни цели, 
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включително контролиране или симулиране на физически системи, да решава цялостния проблем 
като го разделят и разглеждат на по-малки части;

 y използват последователни действия, селектиране и цикли в програмите. Работят с променливи и с 
различни форми на вход и на изход;

 y да използват логически разсъждения, за да обяснят как работят някои прости алгоритми, както и да 
откриват и коригират грешките в тях;

 y да осъзнават значението на понятието „компютърни мрежи“, включително на това за интернет, как 
чрез него се осигуряват световни услуги и неограничените възможности и комуникация, които той 
предоставя; 

 y да използват ефективно технологиите за търсене на информация, да ги оценят като достоверност, 
да разбират как те се подреждат и класифицират в мрежата;

 y да избират, използват и комбинират разнообразни софтуери (включително интернет) на различни 
дигитални устройства за проектиране и създаване на различни файлове, които са резултат от по-
ставена задача, включително събиране, анализиране, оценка и представяне на данни и на инфор-
мация;

 y да използват технологиите безопасно, отговорно и с уважение, да разпознават приемливото от не-
приемливото поведение, да използват различни начини за докладване на проблеми относно опас-
но съдържание или съмнителна комуникация при нужда1 .

съдържание на Computing в националната учебна програма на трети ключов етап (11 – 14 годишни) 
учениците трябва да бъдат научени да:

 y проектират, използват и оценяват компютърни абстракции, като моделират състоянието и поведе-
нието на проблемите в реалния сват и на физическите системи;

 y Разбират някои ключови алгоритми, които отразяват компютърното мислене (например такива за 
сортиране и за търсене), да мислят логично при сравнение на алтернативни алгоритми за същия 
проблем;

 y да използват два или повече езика за програмиране, поне един от които да е текстов при решава-
не на различни компютърни програми (например за списъци, таблици и масиви), да проектират и 
разработват модулни програми като използват процедури или функции;

 y да разработват проста условна логика (например „и“, „или“ и „не“) и да използват някои от тях в 
схеми и в програмирането, да разбират как числата могат да бъдат представени в двоични и да 
могат да извършват прости операции с тях (например двоично добавяне и преобразуване между 
двойно и десетично);

 y да разбират разликата между хардуерни и софтуерни компоненти като съставни части на компю-
търните системи и как те комуникират помежду си и с други системи;

 y да разбират как инструкциите се съхраняват и изпълняват в рамките на компютърните системи, 
както и как данните от различни видове могат да бъдат представени и манипулирани под форма-
та на двоични цифри;

 y да реализират творчески проекти, които включват избор, използване и комбиниране на множе-
ство приложения за предпочитане на разнообразни устройства за постигане на конкретни цели, 
включително събиране и анализ на данни;

 y да създават, да използват повторно, да проверяват и да пренасочват дигитални артефакти за да-
дена аудитория като внимават при изработването на дизайна, стабилността и използваемостта им;

 y да разбират различните начини за безопасно използване на технологии като се отнасят отговорно, 
уважително, да пазят онлайн самоличността и поверителността, да разпознават неподходящите съ-
държания и комуникации и да знаят как и на кого да докладват при проблем. 

съдържание на Computing в националната учебна програма на четвърти ключов етап (14 – 16 го-
дишни) 

Всички ученици трябва да имат възможността да изучават информационни технологии и компютър-
ни науки толкова задълбочено, че да могат да преминат към по-високо и специализирано ниво на обуче-
ние или към реализиране на професионална кариера след училищната си подготовка. 

Всички ученици трябва да бъдат научени да:
 y Развиват своите способности, креативност и знания в областта на компютърните науки, дигитални-

те медии и информационните технологии;
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 y Развиват и да прилагат своето аналитично мислене, да решават проблеми, да определят дизайни 
и да имат стабилни дигитални умения;

 y Разбират как промените в технологиите влияят на безопасността, да се информират за новите на-
чини на защита, онлайн конфиденциалността и идентичността им, както и как да идентифицират и 
докладват различни видове проблеми2 .

информационни технологии и компютърно моделиране в системата на образование в начален 
етап в българия

Според новия закон за предучилищно и училищно образование в България от края на 2015 годи-
на учебния предмет информационни технологии не се изучва задължително от първи до четвърти клас. 
„информационни технологии в начален етап, могат да се изучават в избираеми часове, като разширена 
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“. [4]

компютърното моделиране се изучава като отделен учебен предмет в трети и в четвърти клас. него-
вата цел е да се формират дигитална грамотност у учениците за създаване на компютърни модели на по-
знати обекти, процеси и явления с тях3. необходимо е да се научат да създават анимирани проекти с ал-
горитми с последователни действия, както и с повторения чрез визуална среда за блоково програмиране. 

ключови компетентности в учебния предмет информационни технологии от системата на училищ-
ното образование

 y компетентности в областта на българския език (езикови компетентности) – ученикът е необходимо 
да дава примери за съвременни постижения в областта на дигиталните технологии. трябва да мо-
же да описва основните принципи на действие на съвременните мобилни устройства. Залага се да 
умее да създава и публикува уебстраници и сайтове, като използва специализиран софтуер. необ-
ходимо е да работи в групи при разработване и защита на проект и при изготвяне на необходима-
та документация; 

 y умения за общуване на чужди езици (комуникативни компетентности) – необходимо е ученикът да 
описва основни принципи на действие на съвременните мобилни устройства. Създава и публикува 
уебстраници и сайтове, като използва специализиран софтуер;

 y математическа компетентност и основни компоненти в областта на природните науки и на техно-
логиите – учениците трябва да могат да създават и да публикуват уебстраници и сайтове като из-
ползват специализиран софтуер. необходимо е да посочват основни средства за защита на инфор-
мация в мрежова среда;

 y дигитална компетентност – учениците трябва да посочват примери за съвременни постижения в 
областта на дигиталните технологии. необходимо е да използват целенасочено съвременни ди-
гитални устройства, както и да описват основните принципи на действие на съвременни мобилни 
устройства. трябва да умеят да създават и публикуват уебстраници и сайтове, като използват спе-
циализиран софтуер. очаква се да могат да посочват основни нормативни документи, свързани 
със: защита на лични данни, електронен подпис, компютърни престъпления и авторско право (по 
отношение на компютърни програми и данни);

 y умения за учене – необходимо е да използват целенасочено съвременни дигитални устройства. 
трябва да могат да посочват различни начини за архивиране на данни и да ги прилагат. очаква се 
да използват самоучител и/или помощна система при работа в непозната информационна среда. 
трябва да умеят да създават и да публикуват уебстраници и сайтове, като използват специализиран 
софтуер. необходимо е да обясняват целите и възможностите на средата за електронно обучение;

 y Социални и граждански компетентности – учениците трябва да умеят да използват подходящи тех-
нологии за търсене на информация и да прилагат адекватни техники за критично и системно фил-
триране при решаване на даден информационен проблем. трябва да могат да създават и да пуб-
ликуват уебстраници и сайтове, като използва специализиран софтуер. необходимо е да работят в 
група при разработване и защита на проект и при изготвяне на необходимата документация. очак-
ва се да посочват основни интернет сайтове на правителствени и неправителствени организации, 
предоставящи информация и услуги на гражданите. трябва да умеят да спазват етични норми и ус-
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тановени правила при участие в интернет дискусионни общности;
 y инициативност и предприемчивост – необходимо е учениците да могат да използват възможност-

ите на приложни програми за повишаване на качеството и ефективността на работата. те трябва да 
умеят да създават и да публикуват уебстраници и сайтове, като използва специализиран софтуер. 
трябва да работят в група при разработване и защита на проект и при изготвяне на необходимата 
документация;

 y културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество – необходимо е учениците да 
умеят да обработват и съхраняват графични изображения в различни формати. очаква се да могат 
да извършват основна обработка на звук и видео. трябва да създават и да публикуват уебстраници 
и сайтове, като използва специализиран софтуер;

 y умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт – необхо-
димо е да умеят да използват целенасочено съвременни дигитални устройства. трябва да могат да 
описват основните принципи на действие на съвременните мобилни устройства. очаква се да съз-
дават и да публикуват уебстраници и сайтове, като използват специализиран софтуер.

ключови компетентности в учебния предмет компютърно моделиране от системата на училищно-
то образование

 y компетентности в областта на българския език (езикови компетентности) – необходимо е да уме-
ят да създават проект, който включва анимация с повече от един обект и да използват звук и текст. 
трябва да могат да представят в реална и виртуална среда свой проект;

 y умения за общуване на чужди езици (комуникативни компетентности) – необходимо е да знаят как 
да именуват, запазват и изтриват файлове в средата, в която работят;

 y математическа компетентност и основни компоненти в областта на природните науки и на техно-
логиите – необходимо е да разпознават и сравняват мерни единици за големината на файловете. 
очаква се да умеят да създават проект, включващ повторения и условия;

 y дигитална компетентност – необходимо е да знаят как да започнат и приключат работа с конкрет-
но стационарно или мобилно дигитално устройство. трябва да познават основните компоненти на 
дигиталното устройство и на правилата за защита. очаква се да знаят, че дигиталните устройства 
могат да изпълняват задачи, ако им зададем ясни и точни команди чрез специална среда, нарече-
на операционна система. очаква се да знаят, че за участие в дейности в дигитална среда трябва да 
се притежава дигитална идентичност. необходимо е да посочват примери за различни видове ин-
формация. трябва да знаят, че данните в дигиталните устройства се съхраняват във вид на файло-
ве, които могат да се съхраняват в папки. очаква се да разпознават файлове с различен вид инфор-
мация в средата, в която работят. трябва да умеят да използват визуална среда за реализация на 
линеен алгоритъм;

 y умения за учене – необходимо е да познават една визуална среда за блоково програмиране, с коя-
то може да създаде дигитално съдържание. трябва да умеят да използват изучаваната визуална 
среда за експериментиране;

 y Социални и граждански компетентности – необходимо е да правят разлика между дигитална и фи-
зическа идентичност. очаква се да знаят защо не трябва да предоставя лични данни в дигитална 
среда. трябва да умеят да познават основните заплахи в дигитална среда и да знаят как могат да 
получават помощ при необходимост. очаква се да разбират, че дигиталните ресурси може да не са 
свободни за използване, копиране и разпространяване;

 y инициативност и предприемчивост – необходимо е да умеят да създават проект, който включва 
анимация с повече от един обект като използват звук и текст. очаква се да представят в реална и 
виртуална среда свой проект;

 y умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословмния начин на живот и спорт – не-
обходимо е да познават основните компоненти на дигиталното устройство и правилата за защита. 
очаква се да познават основните здравни, екологични и етични норми при работа с дигитални ус-
тройства4 .

заключение 
както в англия, така и в България информационните технологии се интегрират в учебния процес на 

останалите учебни предмети с цел формиране на базови дигитални умения. В случай, че те се изучават 
като отделен учебен предмет и в двете държави учителите сами могат да изготвят или да избират учебни 
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програми. В България има заложен нов „компетентностен подход“, който предполага възможности за по-
разчупени форми на преподаване с още повече вариации на интегриране на технологии за преподава-
не на знания по всички учебни предмети с цел разширяване обхвата на личностните умения на ученици-
те. В англия започва да се учи програмиране от по-ранен етап, както и се набляга на безопасното и етич-
ното използване на технологии чрез формиране на умения за дигитална култура. акцентите при препо-
даване на информационни технологии и компютърни науки са различни и въпреки че в България се пра-
вят промени за повишаване качеството на образование и доближаване до европейското, то има още как-
во да се заимства от по-развитие страни. необходимо е да се имат предвид бариерите, които се появя-
ват при всяка промяна и нововъведение, като квалификацията на учителите и готовността им за препо-
даване по технологичен начин.
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