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Abstract: in recent decades, more and more web-based solutions are being integrated into the learning 
and teaching process in schools around the world. one of the most used among them for creating, storing and 
managing information flow is blogging. the combination of blogging in Bel (Bulgarian language and literature) 
classes is key to the development of digital and communicative speech competencies at all educational stages. 
there is a significant amount of research that proves that with the use of blogging a significant part of students 
are motivated and become better writers and readers. the article presents some of the results of a developed 
and tested system of Bel lessons in two experimental classes from the initial stage. For two months, students 
used student blogs to introduce texts from assigned tasks to literature. the web-based technology has increased 
students’ interest in learning, their writing and reading skills.
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Владеенето на език е фундаментална част за изграждане на пълноценни личности. той е не само със-
тавна част от културата, бита и традициите на дадения народ, но и води до по-успешно изучаване на всич-
ки останали отрасли и науки. Marlene their в изследването си “новата грамотност в науката: използване 
на езикови умения, за подпомогне учениците в изучаването на науката“ казва, че „добрата наука и ефек-
тивното преподаване зависят от високите езикови умения“. [1] колкото по-добре се познава определен 
език, толкова по-способни са хората да изразяват по-точно своите мисли и чувства. изучаването на езика 
от учениците в началното училище е много важно, тъй като то им помага да четата с разбиране и да из-
граждат собствена призма за заобикалящата ги действителност.

В учебните програми на мон за началното образование се възлагат най-много часове за изучаване 
на български език и литература като за четвърти клас те са 238. В нея се казва, че „предметът има ком-
плексен характер, който се изразява в изучаване на единство и чрез вътрешнопредметни връзки между 
български език и литература. В четвърти клас се поставят основите на системното изучаване на езика и на 
литературата в прогимназиалния образователен етап. В резултат на обучението в края на четвърти клас 
от ученика се очаква да притежава езикови и литературни компетентности, които са в основата на функ-
ционалната грамотност и са необходими за по-нататъшното обучение и учене през целия живот“1. Въпре-
ки това последното проведено международно изследване на Pisа през 2018 година измерва, че 47% от 
българските учениците не достигат минималното ниво на грамотност по четене. 53% постигат второ рав-
нище и нагоре2. на фиг. 1 е показана извадка от същото изследване. тя показва, че уменията на ученици-
те за четене с разбиране пада все повече в последните десет години.

В училищата масово се работи по класно-урочната система, създадена от Ян коменски, през 17-ти 
век. В следствие редица проучвания доказват, че голяма част от българчетата допускат грешки при писа-
не, не разбират текстове, които четат, не могат да съставят логически свързани текстове и не умеят да го-
ворят с правилна интонация. поставените очаквани резултати от учебните програми противоречат на ре-
алните знанията на учениците. с развитието на живота се променя всяка една сфера от него. 

една от най-простите дефиниции за блогинг е дадена от дейвид уорлик. според него, както езико-
вата грамотност, така и блогинг се състоят от два основни елемента – четене и писане. той казва, че бло-
гинг развива езиковата грамотност и че „подобрява качеството на образование“. [2] има важни условия 
за правилното внедряване на блога в класната стая. на първо място е необходимо да се разполага с мате-
риална база, след това да се осигури обучението на педагогическите кадри за използването му. от мето-
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дическа гледна точка е добре да се сменят дейностите на учениците често и да не се превишава работата 
на учениците с дигитални технологии. предварителната настройка на поверителността и достъпа на уче-
ническите блогове е задължителен елемент от работата с него. В зависимост от проекта, блоговете могат 
да се споделят между няколко ученика, цял клас, няколко класа, едно или повече училища. одобрение-
то на публикациите от учителя е задължително, за да се избегнат ситуации, в които се споделят текстове 
с неподходящо съдържание. 

Фигура 1. Сравнение между средните резултати по четене на българските ученици в PISA 2000, 
2006, 2009, 2012,  2015 и 2018

В статията си „етика на уеб блог“, Ребека Блоод (rebecca Blood) казва, че „уеб блоговете са в основата 
на онлайн света.“ [3] според нея най-голямата им сила се изразява във възможността им да се разпрос-
траняват сред много хора. други автори споделят мнения и практики, че най-голямото предимство на 
блога за учениците е фактът, че публикациите в него могат да бъдат видени от аудитория. така например 
майра Барс и сара Хорокс (Myra Barrs and sarah Horrocks) споделят изводи от опита си в книгата „образо-
вателни блогове и техните ефекти върху писането на учениците“, като казват че „блогинг дава на учени-
ците мотивация да се стараят повече, да пишат правилно, както и да се опитват да осмислят по-надълбо-
ко съдържанието на текста; дава им чувство на по-голяма свобода при писане. причината е че публика-
циите им ще бъдат достъпни за прочит не само от учителя, ами от сравнително по-голям брой хора – съ-
ученици, родители, а понякога и съвсем непознати хора.“ [4] 

За целите на изследването е разработена системата от уроци по Български език и литература (БеЛ), 
които включват преподаването на три произведения от читанката на Булвест 2000 за четвърти клас. екс-
периментът е апробиран в два експериментални класа в две различни училища от град Бургас – нБу „ми-
хаил Лъкатник“ и оу „елин пелин“.  За установяване ефективността на работата им се прави съпоставка с 
четири контролни класа – по два за всяко от същите училища. 

За реализирането на експеримента, който включва онлайн писмени задачи, се използва уеб-базира-
ната платформа „edublog“, където се създава учителски блог. неговото съдържание е съставено от инфор-
мация за учебния материал и от насоки за работата на учениците. той е портал към ученически блогове, 
разпределени в три групи, според организационната форма на работа, за която са създадени – индивиду-
ални, по двойки и екипни (виртуални тетрадки). За всеки експериментален клас списъците са различни.

на учениците се поставя писмена онлайн задача в различна организационна форма – индивидуална, 
по двойки и екипна. при изучаване на произведението „стая, пълна със светлина“ (индийска приказка) се 
поставя индивидуална задача за създаване на онлайн писмено съчинение по зададена тема. при изуча-
ване на произведението „приключенията на туфо – рижия пират“ (автор георги константинов) се поста-
вя онлайн писмена задача за работа по двойки за съчиняване на текст по дадено начало. при изучване 
на произведението „старият щърк“ (автор константин константинов) се поставя екипна задачата за съз-
даване на онлайн писмен сбит преразказ. Всеки от уроците от системата започва със запознаване и ана-
лиз на литературно произведение и продължава с поставяне на онлайн писмена задача към него. В бло-
га си всеки ученик, двойка или екип първо въвежда текст, според изискванията на поставената задача, 
след това го проверява и накрая го публикува. след одобрение на учителя, писмените задачи се запаз-
ват във виртуалните тетрадки на притежателите им. произволно избрани блогове в трите организацион-
ни форми са показани на фиг. 2. 
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Фигура 2. Произволно избрани ученически блогове – индивидуален, по двойки и по екипи

те могат да бъдат достъпни и прочетени, както от учителя, така и от останалите ученици от класа. след 
това текстовете на учениците се проверяват и коментират онлайн от съучениците им по зададени от учи-
теля критерии. Работата завършва с онлайн проверка от учителя, обсъждане на допуснатите дигитални, 
езикови и контекстни грешки и онлайн редакцията им. 

текущата статия анализира и сравнява само дигиталните и комуникативно речеви знания и умения на 
учениците спрямо резултатите от писмените им работи и влиянето на блогинг върху тях. 

очакваните резултати след прилагане на експеримента са учениците в четвърти клас да могат да раз-
вият дигитални компетентности за въвеждане на текст, създават писмени текстове посредством собстве-
ни блогове в часовете по БеЛ, използват учителски блог, повишат езиковите си умения за четене с разби-
ране и писане на текстове, повишат мотивацията си за учене, развиват уменията си както за индивидуал-
на, така и за работа по двойки в екип.

апробацията на изследването започва с по четири подготвителни часа за всяка организационна фор-
ма на работа – индивидуална, по двойки и екипна. В тях се работи по допълнително включени текстове, 
които не се изучават в параметрите на учебната програма. Целта на подготвителните часове е учениците 
да се запознаят с алгоритъма на използване на технология, която се внедрява и с организационната фор-
ма на урока. те се осъществяват в часовете по занимания по интересни или в часовете по самоподготов-
ка. на някои от учениците се поставя задача да си редактират текстовете, в зависимост от времето, с кое-
то те разполагат. след края на подготвителните часове се провеждат два редовни часа по БеЛ за работи 
с произведение от читанката. 

темите, които се поставят и видовете текстове, които учениците съставят в рамките на изследване-
то са:

1. индивидуална работа – „свободно време“ – подготвителен урок  (съчинение на текст по зададе-
на тема) и „моята стая“ – редовен учебен час (съчинение на текст по зададена тема);

2. Работа по двойки – „Рибарят и златната рибка“ (съчинение по дадено начало), „магически пор-
тал“ (съчинение по дадено начало) и „приключенията на туфо – рижият пират“ (съчинение по да-
дено начало);

3. екипна работа – „нашата екскурзия“ (сбит преразказ) и „старият щърк“ (сбит преразказ).
след въвеждане на текстове в блоговете, следва проверката им от страна на учителя. допуснатите от 

учениците грешките се разграничени в три групи – „езикови компетентности“, „дигитални компетентно-
сти“ и „Брой думи“. техният брой и вид се анализира от учителя и се набляга на проблемните области, с 
цел изясняване на пропуските в знанията на учениците и тяхното наваксване. 

В група „езикови компетентности“ грешките се разделят на правописни –  включително грешки при 
превръщане от пряка в непряка реч и грешки при използване на определителен член; пунктуационни, 
повторения, смислови – включително грешки при употребата на глаголни времена и степен на завърше-
ност/незавършеност на текста.

В група „дигитални компетентности“ грешките се разделят на грешки при въвеждане на интервали, 
грешки при въвеждане на главна/малка буква, грешки при въвеждане на нов ред за нова мисъл, техни-
чески грешки.
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В група „Брой думи“ се отчита броя на думите, според който се извършват сравнителни анализи за 
броя и вида на допуснатите грешки в различните класове и периоди на работа. 

В продължение на два месеца се събират материали от емпиричното изследване. след това всички 
текстове от блоговете на учениците се проверяват като се извеждат данни, както за броя и вида на допус-
натите грешките, така и за броя на думите в тях. извършва се количествен анализ, чиито резултати се ви-
зуализират чрез диаграми. Целта е да се проследи степента на вариране на нивото на знания и умения у 
учениците от началото до края на работата по системата от уроци с блогинг. прилага се качествен анализ 
на резултатите, чрез който се изясняват зависимости, корелации, причинно-следствени връзки и сравне-
ния в двата експериментални класа. 

сРаВнитеЛен анаЛиЗ на РеЗуЛтатите от РаБотата по  В индиВидуаЛна ФоРма на РаБота

Фигура 3. Моменти от индивидуалната работа с блогове 
на учениците от НБУ (вляво) и на ОУ (вдясно)

предварително е извършен задълбочен анализ на всички текстове от блоговете на учениците. на тях-
на база се извеждат сравнителни резултати за всеки етап на организационна форма, както е показано на 
фиг. 4. 

Фигура 4. Сравнение на допуснатите езикови грешки на учениците от НБУ и ОУ 
в индивидуална форма на работа

диаграмата сравнява трите произведенията, по които учениците от нБу и оу са работили индивиду-
ално. те са „свободно време“; „моята стая“ (стая, пълна със светлина) и „старият щърк“. Всеки цвят отго-
варя на различни видове допуснати грешки – син на правописни, оранжев на пунктуационни, сив на пов-
торения и жълт на смислови. получените проценти се изчисляват на база общия брой и вид на всички до-
пуснати грешки. данните показват, че най-много са смисловите грешки и в двата класа по всички произ-
ведения за индивидуална форма. най-малък брой са правописните грешки. В началото на работа повто-
ренията са били повече, докато в края те постепенно намаляват. нивото на пунктуационните грешки ва-
рира, но се запазва от началото до края приблизително еднакво.

на фиг. 5 е показано сравнение на дигиталните грешките по проценти за двата класа по време на ин-
дивидуалния етап на работа на учениците.
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Фигура 5. Сравнение на допуснатите дигитални грешки на учениците 
от НБУ и ОУ в индивидуална форма на работа

диаграма показва, че учениците изпитват сериозни затруднения по отношение на въвеждане на ин-
тервали. по време на работа и по трите произведения процента на този вид грешки варира от 62% до 
83%. допуснатите грешки в последното произведение са повече от тези в първото. Значително по-малко 
грешки се допускат по останалите три критерия като от тях въвеждането на нова мисъл се отличава като 
най-проблемен. 

сРаВнитеЛен анаЛиЗ на РеЗуЛтатите В оРганиЗаЦионна ФоРма – РаБота по дВоЙки

Фигура 6. Моменти от работата по двойки на учениците от НБУ (вляво) и на ОУ (вдясно) по модул 
„Блогинг“ към CDL модела. 

сравнение на езиковите грешки в процеса на работа по двойки по модул „Блогинг“ за двата експери-
ментални класа е показано на фиг. 7.

Фигура 7. Сравнение на допуснатите езикови грешки на учениците от НБУ и ОУ в организационна 
форма – работа по двойки 

В организационна форма работа по двойки се работи по три теми – „Златни деца“; „магически пор-
тал“ и „приключенията на туфо – рижия пират“. диаграмата показва, че най-много са смисловите грешки 
и в двата експериментални класа. процентът им за последната тема е по-нисък, отколкото е бил в първа-
та тема на работа. В нБу от 59% намалява на 48%, в оу от 47% намалява на 38%. данните показват обра-
тната зависимост при правописните грешки, които в началото са били по-малко, докато в последната те-
ма се увеличават – в нБу от 10% на 18%, а в оу от 15% на 32%. пунктуационните грешки в нБу се запазват, 
докато в оу намаляват. допуснатите повторения в нБу се увеличават с 3%, а в оу намаляват с 2%.
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на фиг. 8 са показани сравнителните резултати на дигиталните грешки за двата експерментални кла-
са в организационна форма – работа по двойки. 

Фигура 8. Сравнение на допуснатите дигитални грешки на учениците от НБУ и ОУ 
в организационна форма – работа по двойки

диаграмата показва, че учениците от двата експериментални класа допускат много голям процент 
грешки при въвеждане на интервали и знаци. съотношението на допуснатите грешки при въвеждане на 
нова мисъл се увеличават, за разлика от това за въвеждане на интервали, които намаляват. учениците не 
допускат грешки при въвеждане на малка и главна буква. Броят на техническите грешки варира като в на-
чалото и в края на работа на този етап почти не се променя. 

сРаВнитеЛен анаЛиЗ на РеЗуЛтатите на учениЦите от нБу и оу по модуЛ „БЛогинг“ ВЪВ Всич-
ки оРганиЗаЦионни ФоРми

Фигура 9. Моменти от екипната работа на учениците от НБУ (вляво) и на ОУ (вдясно) по модул 
„Блогинг“ към CDL модела. 

Фиг. 10 визуализира финала оценка на работата на учениците от нБу. тя се формира спрямо корела-
цията на общия брой въведени думи и средната аритметична стойност на допуснатите езикови и дигитал-
ни грешки по всички организационни форми към модул „Блогинг“. 

Фигура 10. Финална сравнителна оценка за НБУ, показваща корелацията 
на общия брой въведени думи и средните аритметически стойности на допуснатите езикови 

и дигитални грешки за работа по двойки
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диаграмата показва, че въведените думи (сините барчета) се увеличават по време на индивидуална-
та работа. те варират при работа по двойки като първо леко се снижават, но накрая отново се увеличават 
и че драстично скачат при екипната организационна форма. първата част от екипната работа (инд.) ста-
рият щърк е втората от дясно-наляво и тя се извършва индивидуално. Броят на въведените думи е мно-
го по-висок в сравнение с първите два текста отляво-надясно, които също са работени индивидуално. от 
тук може да се направи извод, че колкото повече се работи по модула, толкова повече учениците придо-
биват увереност и повишават бързината си при въвеждане на компютърен текст. 

от диаграмата се вижда, че средните аритметични стойности (червената линия) на езиковите и ди-
гиталните грешки леко се повишават по време на индивидуалната работа. след това по време на рабо-
тата по двойки грешките намаляват. най-добри резултати се виждат при текста „приключенията на ту-
фо – рижия пират“ (третият от дясно-наляво), където броят на думите е по-висок от всички, а грешките са 
най-малко. следва екипната организация на работа, при която думите са значително по-високи, а греш-
ките намаляват. 

от анализите до момента се вижда, че работата по модул „Блогинг“ е ефективна и че учениците от 
нБу повишават техните езикови и дигитални умения. с всеки следващ текст броят на въведените думи се 
увеличава и този на допусканите грешки са по-малко.

Финалната оценка на работата на учениците от оу във всички организационни форми на база корела-
цията общ брой въведени думи и средна аритметична стойност на допуснати езикови и дигитални греш-
ки е показана на фиг. 11.

Фигура 11. Финална сравнителна оценка за ОУ, показваща корелацията 
на общия брой въведени думи и средните аритметически стойности 

на допуснатите езикови и дигитални грешки за работа по двойки

от диаграмата се вижда, че броят на въведените думи (сините барчета) постепенно се увеличава по 
време на индивидуалната работа и тази по двойки. Значително повече думи са въведени при текста „ста-
рият щърк“, който се работи индивидуално. Броят на въведените думи при екипната организационна 
форма е най-нисък. Работата по текст „старият щърк“ се провежда като първо членовете на екипа си раз-
пределят моментите от произведението и го преразказват в индивидуалните си блогове. след това лиде-
рът ги събира чрез копиране и поставяне в общия блог на екипа. от диаграмата се вижда, че към инди-
видуалната работа по „стария щърк“ учениците са въвели много голям брой думи. следователно броя на 
въведените думи при екипната трябва да е приблизително равен, но той не е. това означава, лидерите не 
са успели да съберат текстовете поради липса на време или умения. 

диаграмата показва, че средната стойност (червената линия) на допуснатите езикови и дигитални 
грешки леко се повишава по време на индивидуалната работа. след това по работата по двойки посте-
пенно се понижава.  най-добър резултат се отчита при текстовете „приключенията на туфо – рижия пи-
рат“ и „старият щърк“, където броя на думите е най-висок, а този на грешките най-нисък.

изводът, който може да се направи от извършените анализи до момента е че прилагането на работа с 
блогинг платформата „edmodo“ при  учениците от оу е ефективен. така е защото броят на думите се пови-
шава, което означава, че те придобиват увереност и имат желание да въвеждат компютърен текст. греш-
ките им намаляват, което означава, че те задълбочават своите езикови и дигитални знания и умения. 
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