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abstract: The paper presents some accents concerning implementation of the STEM approach in education, 
such as the learning environment, content, technologies and the management process . Special accent is set on 
the use of school robots in interdisciplinary school activities. Examples from pedagogy practice are presented. 
Some conclusions are formulated . 
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приложението на STEM подходът в образованието идва като естествена стъпка в хода на модернизи-
ране на българското образование, макар и не с темповете, които авторите биха искали да видят. прилага-
нето на проектно-базирано обучение в българското училище води началото си от преди повече от 15 го-
дини, излизайки от сферата на професионалното образование и влизайки във всички нива на образова-
телната ни степен – от начален до гимназиален етап. първите стъпки са с единични опити, създаване на 
общности като тази на учителите-новатори, подкрепена от едноименната програма на майкрософт в пе-
риода 2005-2010, чрез провеждане на редица форуми и споделяне на добри практики. Разработват се и 
успешно се апробират методики за прилагане на проектно-базирано обучение при интегриране на тех-
нологии1 [1]. 

постепенно проектно-базираното обучение навлезе стабилно в педагогическата практика, преодоля-
вайки проблеми и съпротиви, с обективен и субективен характер. С наРедБа № 9 от 19.08.2016 г. за ин-
ституциите в системата на предучилищното и училищното образование2 се определят условията и реда 
за определяне на иновативните училища. Съгласно този стандарт, за иновативни се определят училища-
та, които извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни 
практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. За 
учебната 2019-2020 година мон е одобрило списък с 395 иновативни училища у нас3. преобладаващата 
част от иновациите, на които залагат тези училища се базират изцяло или частично на проектно-базира-
но обучение и разчупване на класно-урочната система в българското образование. 

години наред в световен и национален план се чувства липсва на студенти, желаещи да изучават и 
след това да се реализират в сферата на природните, точните и инженерни науки. това води до масово 
търсене, разработване и прилагане на механизми и методики за мотивиране на учениците да изучават 
по-активно и целенасочено теми от физиката, химията, биологията, математиката с акцент върху прило-
жение на знанията за решаване на конкретни и реални проблеми, т.е. при прилагане на компетентностен 
подход в образователния процес. прилагането на STEM подход в образованието води началото си още 
от времето на космическата надпревара между Русия и СаЩ и приемането на Законът за националното 
отбранително образование от 1958 г. в СаЩ, предвиждащ огромни инвестиции за по-засилено изучава-
не на точни науки и математика в американското училище4,5. обикновено абревиатурата STEM се свърз-
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ва с утвърждаване й от националната научна фондация на СаЩ (NSF) от 2001 година, въпреки, че съкра-
щението в същия му смисъл се среща и по-рано. Същността на STEM подходът в образованието е изуча-
ването на дисциплините от природо-научния цикъл и математиката в единство и с приложение на бога-
ти интердисциплинарни връзки. 

STEM подходът навлиза системно и сигурно и в българското училище със старта на националната про-
грама “изграждане на училищна STEM среда”6. С прилагането на STEM подходът се предвижда промяна 
в образователната среда и използваните технологии, в учебното съдържание, в методите на преподава-
не и в организацията и управлението на учебните процеси. 

Визията ни за съвременно училище включва прилагането на динамичен модел за работа в богата на 
технологии среда [2]. Средата в училището днес следва да предложи условия за различните форми на 
работа – фронтална, групова и самостоятелна, както и уютът на ежедневието, с което да изгражда стил и 
личностни качества у учениците. 

За обезпечаване на различните форми на работа учебната среда трябва да предложи зони, които би-
хме могли да дефинираме като:

 y презентационно-дискусионен център.
 y Зона за екипна работа.
 y Зона за активна почивка и комфорт.
 y Зона за учене чрез правене.
 y Зона за неформално общуване и социализация.

В програмата на мон „изграждане на училищна STEM среда“ тези зони са наречени – „на върха“, „ог-
нище“, „езерце“, „преживяване“, „пещера“ и „движение“6 .

За постигане на ефективни резултати, съвременното училище трябва да актуализира и обогати при-
лаганите форми, подходи и методи на работа. при фронтална работа се прилага подходът фасилитира-
не. учителят насочва, подкрепя и улеснява ученето на ученика, така че той/тя самостоятелно да форми-
ра знания. 

при групова организацията на работата се използват подходите тюторинг и коучинг. тюторингът се 
състои в подкрепа на самостоятелното развиване на знания и умения. методите, които се прилагат са 
инструктиране, консултиране, практическа задача, работен лист, експериментиране. коучинг се състои в 
подкрепа за извличане на най-доброто от ученика. подходът кореспондира с методи като упражнение и 
тренажор. В хода на самостоятелна работа е приложим подходът супервизия – наблюдение и оценка на 
учениците при самостоятелна практическа работа. прилагат се методи като решаване на казуси, модели-
ране, симулация, тестиране. 

прилагането на STEM подход в училището върви ръка за ръка с проектно-базираното обучение. ос-
вен акцентите, които се поставят върху формирането на знания по точните науки и математика се обръ-
ща внимание на формирането на алгоритмично мислене и изграждане и постоянно развиване на умени-
ята за работа в екип. 

особено актуално в този контекст е приложението на роботиката и формирането на дигитални уме-
ния, не изолирано в часовете по ит, но и чрез реализирането на богати междупредметни връзки. като 
пример в статията ще разгледаме възможностите, които предлагат два учебни робота – Photon7 и InOBot8 . 

двата робота са подови роботи, с вградени сензори за светлина, разстояние, шум и др. програмират 
се през среди за визуално блоково програмиране. 

приложение на робота Photon
С роботът Photon (Фигура 1) се развива алгоритмично мислене при три степени на сложност. първото 

ниво на работа включва средите Photon Draw и Photon Badge. на този етап децата се научават как да про-
грамират движенията на робота, да издава звуци и да променят цвета на очите и антените. децата науча-
ват какво е функция и как да я използват, за да съкратят програмния код. освен това те откриват как ра-
ботят сензорите, което прави възможно Photon да взаимодейства с околната среда.

чрез подходящи задачи, малките ученици до 10-11 годишна възраст се научават да построяват ус-
пешно последователни алгоритми. Формират се умения за работа с блокова среда за програмиране, чрез 
система от задачи за сглобяване на изображения от блокове, за съставяне на думи чрез движение в мре-
жа и др. [3]. тази материя е застъпена в обучението и по предмета компютърно моделиране в трети клас. 
изучаването на основите на алгоритмичното мислене от учениците се основава на концепцията на изпъл-
нителя. тази идея през последните години се подхвана от настоящите учители по компютърно програми-
ране (информатика) и повечето от уроците се основават на този подход. изпълнителят може да си пред-
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стави един робот, снабден с набор от бутони, всеки от които съответства на единично действие, което ро-
ботът е в състояние да изпълни9 .

 

Фигура 1. Роботът Photon – описание на елементи и сензори.

примерна задача с робот Photon: Роботът трябва да измине трасето „квадрат“ по дължина от две по-
лета, като завива наляво. След „изчертаване“ на квадрата да промен цвета на антените си на червен и да 
издаде звук на коте.

програмният код на движението би следвало да изглежда по начина, показан на Фигура 2. но поле-
то, в което учениците могат да запишат своя код се състои от 10 позиции и съответно, не може да бъде съ-
бран по този начин. За целта повтарящите се части от кода се дефинират като „функция“, която се включ-
ва в кода на задачата (Фиг. 3). 

Фигура 2. Задача 1 – код 1.

 

Фигура 3. Задача 1 – код 2.

примерен урок . „емоции“ – разпознаване и назоваване на емоции с Photon edu
Цели: учениците да:

 y се научат да описват емоциите;
 y се   научат да различават изпитваните емоции; 
 y формират умения за изграждане на граматически правилни изречения;
 y изразяват емоции с изражение на лицето;
 y упражняват невербална комуникация;
 y използват безопасно съвременни технологии.

необходими дидактични материали: Photon Edu, игрално табло, таблет, кутия, лек шал за всяко дете, 
снимки, илюстриращи различни емоции.

поставяме снимките, изобразяващи различни емоции на дъската и приканваме децата да опишат 
емоциите във всяка картина. да опишат характерните черти на лицето, които ни позволяват да кажем 
каква емоция се изразява, т.е. щастие, страх, тъга, скука и гняв. След това искаме от децата да съпоставят 
конкретни звуци с различните емоции. обясняваме, че емоциите са нашите силни чувства към определе-
ни ситуации, настроения или взаимоотношения с другите. емоциите не са нито добри, нито лоши. Всеки 
има право на изразяване на емоции, най-важното обаче е да знаем какво правим с емоциите си и как да 
ги изразим, без да нараняваме хората наоколо нас.

поставяме игралното табло и оставяме използваните по-рано снимки на емоции върху постелката. 
искаме от децата да програмират робота, за да преминат през всяка снимка, като целта ни е те са разбе-
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рат по-добре човешките емоции. След стартиране на програмата, всяко дете завършва следното изрече-
ние: „Щастлив съм, когато ... (получавам подаръци)“ и т.н. Всяко от децата взима по един шал от кутията 
и „изиграва“ емоциите чрез движения с шала. когато кажем „Щастие“, децата може да започнат да хвър-
лят шала, да го прегръщат или да ни махат. когато кажем „гняв“, те може да го хвърлят, да скочат върху 
него, да го мачкат. когато кажем „страх“, може да покажат треперещ шал в ръцете си и др. когато кажем 
„отегчение“, те биха могли да влачат шала зад себе си. при „тъга“ – да го хвърлят леко и да гледат как бав-
но пада или лежи неподвижно на пода – всичко зависи от въображението на децата. 

приложение на робота InObot
InO Bot е робот, даващ възможност на учениците да проектират и създават забавни и предизвика-

телни мисии, докато развиват своите умения за програмиране и разрешаване на проблеми. InO Bot се 
свързва към компютъра чрез Bluetooth. Роботът се управлява чрез писане на код в Scratch. прозрачната 
повърхност на робота позволява да се виждат ясно LED светлините и да се идентифицират някои от ком-
понентите на играчката, чрез които тя работи. действия: настройване цвета и яркостта на LED светлините, 
преместване напред/назад с предварително зададени разстояние и скорост, завъртане наляво/надясно 
под предварително зададен ъгъл, изпълнение на зададен звуков сигнал и др.

 

Фигура 4. InO Bot

Роботът InOBot се управлява чрез програмиране в Scratch, което осигурява много добра приемстве-
ност между съставянето на последователни и циклични алгоритми в средата и управлението на екранни 
герои към програмирането на хардуер – в случая на програмируем учебен робот. 

След инсталиране на приложението TTS Scratch Launcher8, учениците могат да използват команди за 
движение, завъртане, управление на сензори, управление на светлини и др. (Фиг. 5).

примерни задачи, които могат да се реализират с робота: 
 y различни модели, базирани на управление на цветове – светофар, дъга и др. програмирането на 

робота може да се комбинира с управление и на други спрайтове. например, спрайт „Светофар“ 
може да управлява светването или угасването на LED светлините на работа.

 y различни мисии, свързани с движение. при управление на движението на робота се развиват не 
само пространствените представи. Работи се активно с логически оператори и използване на ус-
ловни команди за определяне на разстоянието до разположено пред робота препятствие. 

 y разнообразни задачи, свързани с чертане – роботът дава възможност за чертане чрез поставяне на 
маркер в специално определен държач. 

 y разнообразни сензорни мисии, свързани с възпроизвеждане на звук и светлини и др. 

Фигура 5. програмиране на InO Bot през Scratch
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Заниманията с роботика са изключително благодатно поле за активна работа за надграждане и фор-
миране на екипни умения у учениците. Спецификата на работа изисква постоянна комуникации между 
обучаемите. изисква се търпение, взаимопомощ и толерантно поведение в хода на отделните дейности. 

при ограничен набор от роботи (между 1 и 4 в клас) екипната организация позволява да се реализи-
рат образователните и възпитателни цели. учениците работят по алгоритъма, изчакват се за тестването 
му, помагат си с идеи. Работата в клуба по роботика по същност е дейност, характерна със сътрудничест-
во и взаимодействие и много рядко се характеризира като конкуриране и състезаване между учениците. 

За да бъде обучението ефективно е важно да се приложат правилните методи и форми на работа в 
правилния момент според конкретните технологии и при конкретните ученици. не можем да дадем об-
ща рецепта и в това може да се открие както проблем, така и решение. Важно е учителят да има педаго-
гическата подготовка, дигиталните умения, достъпът до богата на технологии среда и подкрепата на ко-
леги, директор и институции.
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