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Abstract: the gradual disappearance of traditional professions and the introduction of new ones deter-
mines the need for digitally competent people . in a time of digitalization, digital skills are not just a necessity 
for people working with hardware and software but for others too . digitalization has entered all аspects of our 
lives – art, science, medicine, education, etc . this makes the possession of digital skills a mandatory factor for 
the successful realization of the individual . the article presents the results of a pedagogical survey conducted 
among students in primary school . the focus of this material is on the forming an algorithmic thinking and soft 
skills in children aged 9–10 years . 
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глобалните промени, случващи се през последните две десетилетия наложиха необходимостта от 
реформи в различни сфери от живота ни . недостигът на квалифицирани работници на пазара на труда 
се увеличава с всеки изминал ден . от доста време насам умения като компютърна грамотност и владе-
ене на английски език не са фактор за успешна професионална реализация на един човек . това са уме-
ния, които се предполага, че индивидът притежава по подразбиране щом е излязъл на пазара на труда . 

Забързаното ни ежедневие и перманентната липса на време при съвременния човек предполагат не-
обходимост възникващите казуси да бъдат разрешавани бързо и стегнато . Всичко, от елементарните дей-
ности през деня, през технологиите, които използваме ежеминутно, до изпълнението на важни задания 
в работата ни, може да разглеждаме като алгоритъм . именно затова формирането на алгоритмично ми-
слене трябва да започне още в детството . това е и една от причините в последните години в процеса на 
обучение, още в началното училище, да се отделя специално място за целенасочена работа за формира-
нето алгоритмично мислене [1] . 

от друга страна всички технически, езикови, дигитални и др . умения не биха означавали нищо, ако 
не е на лице още една група умения, а именно групата на т . нар . „меки умения“ [2] . към тази група спа-
дат умения за: критично мислене, екипни умения, умения за добра комуникация в социална група, уме-
ния за дебатиране, добри презентационни умения и т .н .

началната училищна възраст е благоприятен период за формиране и развиване на такива умения . Ре-
формите в образованието през последните години са насочени именно в тази посока . традиционните ме-
тоди на преподаване се изместват от нови такива . Фронталната работа с учениците отстъпва място на ин-
терактивните занимания в час, където ученикът е активната страна . той знае, мисли и действа . Ролята на 
учителя е по-скоро на фасилитатор – той стои встрани, подпомага дейността, провокира учениците и се 
намесва само, когато е необходимо .

Статията представя резултатите от педагогическо изследване, свързано със създаването на учебна 
програма и апробирането ѝ в практиката . проведеният експеримент потвърждава, че приложението на 
учебната програма и целенасочената работа с учениците по задачите на тази програма успешно форми-
ра дигитални и меки умения у тях като ги подготвя за силен старт в живота и им дава шанс за добра про-
фесионална реализация на последващ етап от живота им .

за целите на изследването се разработи учебна програма „Роботико“, представляваща система от ка-
зуси, свързани с намиране на решение на логически задачи и изпълнение на мисии с управление на уче-
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бен робот в извънкласни форми на работа за формиране на алгоритмично мислене и развиване на екип-
ни умения . 

В проведеното изследване участват 30 ученици от Су „константин петканов“, гр . Бургас . учениците са 
в 4 . клас и работят в две смесени групи от общо три класа – 18 момчета и 12 момичета . Заниманията се 
провеждат през месец юни на учебната 2020-2021 г ., в продължение на 18 учебни часа . 

програмата се състои от 9 теми, а основните акценти при съставянето ѝ са:
 y развиване на знания и умения за кодиране и декодиране;
 y формиране на алгоритмично мислене у учениците;
 y реализиране на междупредметни връзки;
 y обогатяване общата култура на учениците;
 y формиране на екипни умения;

Формирането на алгоритмично мислене у учениците се осъществява през целия процес на работа, с 
помощта на задачи за програмиране и управление на учебни роботи, като се реализират междупредмет-
ни връзки с теми от учебното съдържание по Математика и Човекът и природата . За развиване на 
знания и умения за кодиране и декодиране се използва двоичен код, като темите се представят по заба-
вен и съобразен с възрастовите особености на учениците начин . обогатяването на общата култура на уче-
ниците се осъществява чрез надграждане на знанията им по разнообразни теми, свързани със заобика-
лящия ни свят . Всички занимания, включени в учебната програма имат за цел за формират умения за ра-
бота в екип у учениците . 

Кодиране и декодиране
Въведението в темата за кодиране и декодиране се реализира чрез кратка задача, в която учениците 

трябва да запишат на своя бадж името и фамилията си, като използват буквите от азбуката, а по-надолу 
трябва на заместят всяка буква от имената си с поредния ѝ номер от азбуката (Фигура 1) . 

 
Фигура 1. Задача за въвеждане в темата за кодиране и декодиране

В раздел Кодиране и декодиране са включени темите „математически верижки“, „двоични карти“, 
„Зоо кодиране“ и „Цифрословици“ (Фигура 5) . 

тема „математически верижки“
на децата се раздават работни листи . Задачата им е да попълнят схемите според дадените легенди, 

като в първата задача трябва да кодират числов израз, а в следващата да разкодират вече кодиран числов 
израз и да го запишат (Фигура 2) .

 
Фигура 2. Работни листи по тема „Математически верижки“
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тема „двоични карти“
След въведение в темата, на учениците се раздава работен лист, на който са изобразени двоични кар-

ти и съответстващи на тях двоични кодове, и числа . Задачата на учениците е да декодират информация-
та и да запишат останалите липсващи двоични кодове и числа . Работата по темата продължава със зада-
ча, в която учениците трябва да попълнят двоичните карти и да запишат двоичните кодове, съответства-
щи на дадените числа (Фигура 3) .

 
Фигура 3. Работни листи по тема „Двоични карти“

тема „Зоо кодиране“
В хода на работа по тема „Зоо кодиране“ се осъществяват междупредметни връзки с учебното съдър-

жание по човекът и природата . След актуализиране на знанията на учениците за групиране на животните 
и за местообитанието и начина на живот на бозайниците и водните животни, се преминава към задачи-
те в урока . Всеки ученик получава набор от работни листи с изобразени различни животни . илюстрации-
те са представени под формата на числови изрази, като зад всяко животно „се крие“ определено число . 
Задачата на учениците е да открият кодираните в животните числа (Фигура 4) . 

Фигура 4. Работен лист по тема „Зоо кодиране“

тема „Цифрословици“
След въведение в темата на учениците се раздават работни листи с цифрословица . В квадратчетата 

на цифрословицата вместо букви са изписани цифри . на всяка цифра съответства определена буква от 
азбуката . на учениците са разкрити само 5 от общо 21 букви, съставляващи цифрословицата . Задачата на 
учениците е да открият буквите зад всяка цифра . Всички думи в цифрословицата са термини от геометри-
ята или наименования на мерни единици (Фигура 5) .
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Фигура 5. Работен лист по тема „Цифрословици“

Разчитане и създаване на алгоритъм
В раздел Разчитане и създаване на алгоритъм са включени темите „Работните пчели“ (Фигура 6), 

„аз съм озобот“, „озобот във фермата“, „озобот разказва за пеперудите“ и „озобот разказва за Слънче-
вата система“ . 

тема „Работните пчели“
За въвеждане в темата „Работните пчели“ и изясняване на понятието „алгоритъм“ на учениците се 

представи кратка презентация за това как пчелите произвеждат мед . След това им беше поставена зада-
ча да запишат на лист един алгоритъм от тяхното ежедневие . накрая всеки ученик получава работен лист, 
на който е записан код за пчелата-робот . Задачата на учениците е, изследвайки кода и движенията, кои-
то роботът ще изпълни, да определят точния брой триъгълници, през които ще мине пчелата, след което 
да запишат позициите на триъгълниците . Работата продължава със задача, в която учениците сами тряб-
ва да напишат код, така че пчелата да премине през всички кръгове на картата поне по веднъж .

 
Фигура 6. Работни листи по тема „Работните пчели“

В останалите до края на експерименталната работа часове учениците работиха по екипи . В темите за 
работа с робота озобот учениците се запознаха с робота, неговите основни движение . Задачи, включе-
ни в темите за озобот, осъществяват междупредметни връзки с учебно съдържание по човекът и приро-
дата .(Фигура 7)

присъщо на всички деца е любопитството . поради тази причина задачите за кодиране и декодира-
не учениците възприемат като лично предизвикателство . по време на работа със задачите по тази тема у 
повечето деца присъстваше състезателният елемент – аз ще се справя по-бързо, моят код ще е по-добър 
и т .н . За разлика от останалите часове, в часовете за кодиране и декодиране, децата работеха индивиду-
ално, без да се допитват до съучениците си, но и без да позволяват някой да наднича в работния им лист . 

За провеждането на входяща и изходяща диагностика и измерване уменията на учениците за коди-
ране и декодиране бяха използвани темите „математически верижки“, „двоични карти“ . Резултатите от 
изходящата диагностика показаха категорично подобряване на уменията на децата за кодиране и деко-
диране . 
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Фигура 7. Работни листи от теми за работа с Озобот

За провеждането на входяща и изходяща диагностика, и измерване уменията на учениците за разчи-
тане на алгоритъм и създаване на алгоритъм за решаване на конкретен проблем беше използвана темата 
„Работните пчели“ . За учениците един от проблемите при решаване на задачите беше да осмислят функ-
цията на бутоните лява и дясна стрелка (Фигура 8) . по-голямата част от децата асоциират тези два симво-
ла с движение (1 стъпка) наляво или надясно . Въпреки легендата, изобразена на работния лист и първо-
началното обяснение, че тези два бутона карат робота само да се завърти в указаната посока, без да пра-
ви стъпка наляво или надясно, решаването на задачата им отне доста време . при проведената изходяща 
диагностика учениците вече бяха успели да прехвърлят точката на отчет върху робота, като по този начин 
постигнаха два пъти по-висока успеваемост при решаването на задачите . 

Фигура 8. Програмируема пчела „Bluebot“

Формиране на екипни умения
За измерване уменията за работа в екип чрез попълване на карти за контролирано наблюдение бе-

ше проследена работата на шестима ученици от трите класа . В обобщение може да се каже, че в начало-
то на експерименталната работа екипните задачи бяха истинско изпитание за децата . екипите бяха сфор-
мирани на произволен принцип, което предизвикваше недоволство у децата и до някаква степен разва-
ляше дисциплината по време на заниманията . С времето отношенията в екипите се изгладиха, децата за-
почнаха да разграничават ролите в екипа и успяваха да изпълнят както индивидуалните, така и общите 
за екипа задачи . (Фигура 9)
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Фигура 9. Кадри от екипни задачи по време на експериментална работа

Мотивация за работа
За измерване интереса и желанието на учениците за участие в учебен процес от такъв тип беше на-

правено анкетно допитване . анкетата попълниха всички 30 ученици, участващи в експеримента – 12 
(40%) момичета и 18 (60%) момчета (Фигура 10) .

Фигура 10. Брой анкетирани ученици, разпределени по пол

на въпроса „интересни ли ти бяха заниманията с роботи“ 100 % от децата отговориха положително 
(Фигура 11) . 

Фигура 11. Интересни ли са заниманията с роботи по мнение на учениците

28 ученици, равняващи се на 93 % от всички анкетирани, отговориха, че отново биха участвали в за-
нимания за програмиране на роботи (Фигура 11) .
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Фигура 12. Брой ученици, които биха се включили отново в занимания за програмиране на роботи

След провеждането на експерименталната работа с учениците може да се обобщи, че работата по 
учебна програма „Роботико“ до голяма степен постигна своите цели .

първата част от учебната програма, състояща се от задачи за кодиране и декодиране успя да предиз-
вика интереса на учениците и да ги мотивира за по-нататъшната им работа . добрите резултати, които по-
стигнаха още при провеждането на входящата диагностика бяха стимул да продължат нататък . 

изправяйки ги пред редица казуси и проблеми, системата от задачи за откриване и създаване на ал-
горитми безспорно подобри логическото мислене на учениците . С напредване на учебното съдържание 
те успяха все по-добре да предвиждат последствията от дадени действия, което от своя страна доведе до 
висока успеваемост при решаване на задачите в края на експерименталната работа . 

осъществените междупредметни връзки допринесоха за актуализиране знанията на учениците, а из-
ползваните в процеса на работа мултимедийни презентации обогатиха общата им култура . 

по отношение на уменията за работа в екип и меките умения може да се каже, че в това направле-
ние постигнахме най-голям успех . За краткото време, в което учениците посещаваха часовете по програ-
ма „Роботико“ успяхме да променим състава на вече сформираните ученически групички . Затворени гру-
пи, които по принцип не допускаха деца, които не са в приятелския им кръг, се отвориха за съученици-
те си . С течение на времето разногласията в екипите изчезнаха и децата започнаха да работят като екип, 
в истинския смисъл на думата .

В заключение можем да обобщим, че системната и целенасочена работа с учениците по различни ка-
зуси, свързани с решение на логически задачи и изпълнение на мисии за управление на учебни роботи 
подобрява логическото им мислене и е в състояние да формира алгоритмично мислене у тях, както и да 
подобри екипните им умения . В процеса на работа учениците научиха, че е трудно човек да постига всич-
ко сам, че е добре да си заобиколен от хора, с които да гледате в една посока, защото и най-трудните пъ-
тища могат да се извървят по-леко, ако си рамо до рамо с другар .
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