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Abstract: the following work describes minecraft: education edition: education edition learning platform 
and its application in the educational process . the main element is gaming that builds teamwork skills, develops 
students’ creativity and engages them in real-world problems solving . teachers use minecraft: education edi-
tion: education edition to teach a range of subjects, from history and chemistry to computer science and math, 
breaking curriculum standards and involving students in extracurricular activities and coding clubs . according 
to various educational experts, minecraft: education edition: education edition is one of the best existing digital 
tools for learning through entertainment . bulgarian schools are provided by the ministry of education and Sci-
ence with free access to the platform, which makes it an attractive tool that helps students to develop their al-
gorithmic thinking and digital literacy . the article describes the main features of the game and gives specific ex-
amples of successful use of minecraft: education edition: education edition in the lower secondary stage of pri-
mary education . 

Keywords: algorithmic thinking, collaboration, game, minecraft: education edition, minecraft: education 
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minecraft: education edition е multiplayer sandbox игра, написана на Java и първоначално пусната на 
пазара през 2011 г . от шведска компания mojang . В момента тя е собственост на microsoft . играчите мо-
гат да проектират виртуална среда и аватара им се движи, събира, конструира и поставя 3d обекти . игра-
та може да се играе индивидуално или в група, ако е настроен мултиплейър сървър и по този начин дава 
възможност за съвместно групово изживяване и работа в екип . Целият свят на minecraft: education edition 
е изграден от блокове, които могат да бъдат или добивани, или използвани за изграждане на всичко ос-
танали елементи – от нови инструменти до модел на град . един генериран свят съдържа няколко различ-
ни природни зони, които симулират климатични условия на Земята . има цикъл „ден и нощ“, като нощта е 
населена от различни агресивни чудовища . играта включва два режима, един наречен „оцеляване“, при 
който играчът трябва да се опита да живее възможно най-дълго чрез хранене, облекло и грижи за героя 
си, а другият е „творчески“ режим, който позволява на играча да изгради всичко, което желае използвай-
ки всички налични блокове . В minecraft: education edition може да бъдат използвани електрически вери-
ги и логически порти, които позволяват изграждането на сложни инженерни проекти, например играчът 
може да създаде прост компютър или калкулатор . 1

minecraft: education edition може да изглежда като обикновена игра за строене, но физичните зако-
ни в нея или липсата на такива изграждат специфични правила, които правят строенето забавно и инту-
итивно . казано с прости думи, ако се сложат три блокчета едно върху други и се бутне най-долното, гор-
ните две няма да паднат, а ще останат във въздуха . може да се преминава под летящи блокове или да се 
стои, без да се повлия от теглото на аватара . Във физичните закони в играта има изключения . някои блок-
чета са обвързани с тях . Всички строители харесват идеята за разнообразяване с динамични образувания 
по сградите си . най-популярното от тях е огънят . Факлите са източник на светлина, а течностите – като во-
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дата и лавата могат да бъдат насочени в определена посока, придавайки реалистичен облик на сградите . 
една от най-често използваните композиции блокчета са стълбите, които могат да слеят под опреде-

лен ъгъл и да направят преход между сградите, което трудно се постига в реалното строителство . чакъ-
лът и пясъкът са по-традиционни елементи, при това те притежават тегло . След като бъдат изкопани, те 
не се реят като другите блокчета . Съществуват и много други елементи с комплексни способности, които 
могат да се използват по безкрайно различни начини . такива са динамитените блокчета и плочите за на-
тиск . от всички най-интересни са червените камъни, които са сигнални блокчета, които предават инергия 
чрез червената верига, подобно на електрически сигнал . тази енергия преминава по веригата, като при-
тежава силата да задвижва предметите . [1]

minecraft: education edition: e повече от игра-конструктор . В образователната сфера играта се оказа отлич-
но помагало за преподаване и изучаване на програмиране . учениците се включват с удоволствие във всички 
дейности, свързани с играта, защото в свободното си време те прекарват часове, създавайки светове .

В различни източници minecraft: education edition е описан като „пясъчник“ – любимо място за игра 
на децата . това означава, че minecraft: education edition е виртуална „земя“, където потребителите мо-
гат да създават свои собствени светове, използвайки различни градивни елементи . minecraft: education 
edition е описана като игра без правила, т .е . не се предлага с набор от инструкции или посочени цели, а 
играчите просто трябва да бъдат креативни и да изследват, докато учат .2

minecraft: education edition: education edition насърчава учениците да изграждат умения като сътруд-
ничество, комуникация, критично мислене и алгоритмично мислене . учениците могат да учат, да взаимо-
действат чрез съдържание от обучението в реалната класна стая, докато са в играта . играта им дава сво-
бода да експериментират и дават решения на проблеми, възможност за модифициране, творчество и из-
разяване на собствените виждания . В много отношения структурата на minecraft: education edition е съо-
бразена с ключовите компетентности на 21 век .3

развитие на умения за изграждане на макети 
морган изследва как играта култивира тези умения у учениците, които редовно играят и установя-

ва, че времето, прекарано от учениците в играта, независимо дали са проектирали, решавали или взема-
ли решения, е пряко свързано с уменията им за изграждане на макети . това означава, че колкото пове-
че време е прекарано в играта, толкова по-дълбоко играчът е бил ангажиран с тези процеси . той може да 
развие своите умения в науката, архитектурата, географията, пространствената математика, изкуството и 
схемите, когато играе играта . 3d изгледът в minecraft: education edition може да позволи на учениците да 
се разходят и да видят своите творения от всички ъгли . чрез играта може да се преподава всичко свърза-
но с архитектурата и строителството . например, играчът трябва да изчисли колко блокове ще му трябват 
в определена зона или да направи рамка, за да построи къща . играта позволява на играча да бъде креа-
тивен и да се занимава с архитектура . [2]

планиране
minecraft: education edition не е игра само за изграждане и разрушаване . играчът също трябва да бъ-

де нащрек от враждебни чудовища и вражески играчи . ето защо трябва да се разработи правилна здрава 
стратегия за изграждане на крепост, да се създадат правилните оръжия, да се поставят капани, които да 
държат врага встрани . това често включва сложна техническа информация и играчите развиват умения за 
оцеляване, докато играят играта . играта насърчава логическите разсъждения и играчът трябва да разбе-
ре как да използва определен компонент, за да направи сложни комбинации .

комуникация и сътрудничество
учениците предпочитат да играят minecraft: education edition съвместно в екип . те сами определят 

групите и разпределят отговорностите си – кой ще събира материалите, кой ще намери подслон, кой ще 
събира храна, кой ще отглежда реколта и т .н .

критично мислене и вземане на решения – играчите винаги трябва да имат план Б, за да се справят 
с враговете си . 

четене, писане и лексика
mincraft може да бъде чудесна платформа, която да научи по-малките ученици да учат нови думи и 

да обогатяват речника си . тъй като всеки елемент носи подсказка и изображение, които се съчетават, уче-
ниците се чувстват мотивирани да четат . тъй като играчите трябва да водят дневник на своите дейности и 
да предават информация на други играчи, децата се учат да пишат информационни текстове .
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математика и геометрия
Системата за калдъръмени камъни може да помогне за преподаването на математика . играчите ще 

трябва да изчислят количествата материали, от които се нуждаят, като могат да използват кубчетата за съз-
даване на други геометрични тела като куб, пирамида, тесеракт /четиримерен хиперкуб/ и др . Структурите, 
направени с кубчета, също помагат на децата да овладеят координатното смятане в пространството . 

музика
учениците, играещи minecraft: education edition, могат също така да научат ноти, октави и акорди, ко-

гато експериментират с note blocks . 
учениците могат да използват minecraft: education edition по някои от следните начини: 

 y изграждане на различни древни цивилизации или географски местоположения;
 y Физика, химия и демонстрации на биология, като се използват материалите в играта;
 y изучаване на принципите на електрониката и изчисленията;
 y пресъздаване на определени части от различни художествени произведения, докато ги изследват 

в играта;
 y подобряване на езиковите умения чрез изучаване имената на материалите на английски език;
 y учениците имат достъп до карти на човешкото тяло за обучението по биология; модели на клетка, 

която може да се изследва отвътре; анатомични модели;
 y Симулация на климата чрез използване на различни биоми и климатични условия
 y Земеделски дейности и засаждане на дървета ;
 y изчерпване на ресурсите и неустойчива среда;
 y изучаване на лунни фази;
 y проучване на физическите състояния на материята (напр . ледът се топи във вода, водата се изпа-

рява) .
учителите мога да използват minecraft: education edition за: 

 y Създаване на учебно съдържание;
 y обучение и проучаване;
 y проектно-базирано обучение;
 y Създаване на учебно съдържание;
 y инструмент за творчество;
 y Формиращо оценяване;
 y чуждоезиково обучение .

В [3] са направили проучвания, които показват, че играта minecraft: education edition: е ефективна при 
развиването на определени когнитивни умения, като например високи нива на визуално и селективно 
внимание, както и концентрация . младите геймъри често са в състояние да обърнат внимание на по-го-
лям брой обекти едновременно от тези, които не играят игри и показват много по-бързо време за реак-
ция, увеличават координацията око-ръка, сръчността с ръцете и пространствени умения . 

В България за образователната версия на играта се заговори през 2016 г . по време на конференци-
ята „microsoft techKnowledge conference 2016” ангел ангелов – учител по информационни технологии в 
Су „Сава доброплодни“, гр . шумен, представи концепцията за въвеждане на minecraft: education edition 
в образованието . през 2018 г . таня Сребрева – учител по информационни технологии в оу „александър 
георгиев – коджакафалията“ гр . Бургас публикува статия на тема „майнкрафт като образователен инстру-
мент за реализиране на интегрирания подход“, в която представя добри практики за изграждане на све-
товни географски и исторически обекти .

има споделени добри практики за внедряване на minecraft: education edition в образователния про-
цес, но не са достатъчно . В настоящата работа са описани идеи за строителство на исторически обекти и 
научни експерименти, които могат да бъдат използвани и от други учители и са изпълнени от ученици от 
седми клас . В основата на всички описани „светове“ стои проектно-базираното обучение, т .е . чрез играта 
учениците решават конкретни реални проблеми . тук ще представим няколко проекти, създадени от уче-
ниците от седми клас в оу „Христо Смирненски“ град Раковски в извънкласна дейност в клуб „Stem, ро-
ботика и програмиране“ .

проект „да построим античния театър в град пловдив
проектът развива архитектурните умения на учениците чрез проучване на структурата на античния 

театър в град пловдив и построяването му в играта . Задачата стимулира работата в екип, превръща уче-
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ниците в търсещи информация и развива техния творчески потенциал . дейностите са свързани с основ-
ните компоненти на Steаm обучението:

 y математика – учениците правят изчисления за броя на блоковете, които ще бъдат нужни за постро-
яване на обекта . 

 y инженерство – учениците изграждат 3d модел на античния театър и заобикалящата го среда .
 y технологии – учениците търсят информация в различни източници, сравняват снимки и модели, из-

ползват minecraft: education edition за изграждане на модела . 
 y изкуство – проучване на информация за изкуството в древността и метода, по който е изграден те-

атъра . 
учениците се разделят в екипи /фиг . 1/, разпределят дейности и отговорности, обсъждат в група не-

обходимите им материали и ресурси, правят план за изграждане на античния театър и средата около не-
го и го изпълняват . това развива техните умения за креативност, сътрудничество, комуникация и дигитал-
ни умения . 

Фигура 1. Екип в играта

Фигура 2. 3D модел на Античния театър в Пловдив

Фигура 3. Изграждане на околностите около Античния театър

проект „виртуален музей“
учениците са провокирани да помислят за начин, по който да привлекат повече туристи в града, в 

който живеят . След обсъждане в група те решават да създадат виртуален музей, в който сами да постро-
ят експонатите в него и по този начин да предизвикат интереса на туристите . учениците работят в екип в 
построяването на сградата, създаването на експонатите, търсят информация в интернет за съществува-
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щи музеи и интересни артефакти, които могат да бъдат намерени в тях . учителите могат да доразвият та-
зи идея, като използват готовия свят, който minecraft:education edition им предоставя при стартиране на 
играта – „Създаване на виртуален музей“, като по този начин ще се фокусират основно върху изграждане 
на пространството и създаване на артефакти . 

Фигура 4. Изграждане на виртуален музей
проект „химична лаборатория“ 
Химичната лаборатория в minecraft: education edition позволява на учители и ученици да провеждат 

експерименти, които симулират реална наука . В тази лаборатория има лабораторни маси от различен тип 
– за създаване на елементи, създаване и разпад на химични съединения и химични реакции . учениците 
могат да правят хелиеви балони, светлинни пръчици, белина, супер тор, подводни факли и др .4

на учениците се поставя задача да създадат свят „Химична лаборатория“ и да изпълнят задачата, поставе-
на от учителя им, а именно да пресъздадат процеса на неутрализация в дигиталната среда на играта . учителят 
дава инструкции, написани на дъската и учениците следват стъпките, за да изпълнят процеса . 

Фигура 5. Химичната лаборатория в Minecraft: Education edition

„направете основа и киселина и покажете процеса на неутрализация между тях . Ще Ви бъде нужно:
 y на масата за конструиране на елементи създайте химичните елементи хлор, водород, натрий и 

кислород .
 y на масата за конструиране на химични съединения създайте натриева основа и солна киселина . 
 y на лабораторната маса смесете двете химични съединения . какви нови химични съединения се 

получиха и какъв е типа на химичната реакция?“ 

Фигура 6. Поставяне на задача от учителя на виртуалната дъска.
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За да изпълнят правилно задачата, учениците следват стъпките и създават елементите, необходи-
ми за създаване на химичните съединения . учениците създават атоми на химични елементи и с това зат-
върждават знанията си за устройството на атома . играта им предоставя възможност да добавят прото-
ни, електрони и неутрони и по този начин да получат атом на желан химичен елемент, който на следва-
щата маса за конструиране на химични съединения да бъде използван за създаване на изходните веще-
ства за процеса неутрализация . 

Фигура 7. Създаване на елемента хлор на масата за конструиране на елементи.

След като създадат необходимите им хлор, водород, натрий и кислород, учениците преминават към 
масата за създаване на химични съединения, за да получат изходните вещества натриева основа и сол-
на киселина . С тях вече учениците изпълняват процеса на неутрализация, както е зададено в условията . 

заключение
компютърните игри винаги са били предизвикателство и възможност за учителите . играта в в 

minecraft: education edition показва, че това, на което ученици и учители се възхищават най-много в ре-
алния свят, то в minecraft: education edition може да се построи . човек може да търси известни истори-
чески места и да пресъздаде цялостната архитектура в света . общността на minecraft: education edition 
е нараснала до десетки милиони потребители и повечето от тях са деца . Светът на играта им позволява 
да работят заедно, за да изграждат, изследват и учат . те подобряват своите социални умения и работа в 
екип в този процес . 

напредващите технологии прави драматични промени в образователното съдържание, неговото 
предоставяне и достъпност . Вижда се, че учениците проявяват все по-малък интерес към класната стая и 
трябва да се търсят нови начини за ангажиране на вниманието им към образователния процес . именно 
чрез атрактивно преподаване в minecraft: education edition и уроците, които са предоставени в образова-
телната версия, учителите могат да постигнат това .
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