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Abstract: The goals and objectives of computer modelling training are aimed at building digital competen-
cies of the student and their application in various subject areas. The report presents an approach to building of 
interdisciplinary links in computer modelling training through a block programming language. The constructive 
approach and the easy visualization of the various options for solutions make it possible to make a propaedeu-
tic of still unexplored knowledge of mathematics, physics, astronomy and others. Working on projects that solve 
certain practical problems gives students the opportunity to get acquainted with elements of combinatory, opti-
mization, the laws of uniform motion, space objects, number theory and more. The authors will share their ex-
perience in developing exemplary interdisciplinary assignments. 
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Целите и задачите на обучението по компютърно моделиране са насочени към изграждането на ди-
гитални компетентности [1] на ученика и с приложението им в различни предметни области [2]. Съглас-
но [3] дигиталните компетенции трябва да се придобиват във всички етапи от училищното образование. 
За постигането на тази цел у нас е разработена Стратегическа рамка за развитие на образованието, обу-
чението и ученето в Република България (2021–2030), в която основната задача е повишаване на дигитал-
ната компетентност и умения на учениците1. Разработените от Министерството на образованието и нау-
ката учебни програми за начален и прогимназиален етап на основна училищна степен по учебните дис-
циплини „Компютърно моделиране“ и „Компютърно моделиране и информационни технологии“ (КМИТ) 
отразяват тези тенденции. 

Компютърните науки по същността си са интердисциплинарни, като техните основи и цели са свър-
зани с моделирането, математиката, лингвистиката, икономиката и т.н. Компютърното моделиране дава 
възможност да се представят опростено характеристиките на реалния свят, като основната му задача е да 
се откроят и изучат интересуващите ни характерни на разглежданите обекти и да се пренебрегнат несъ-
ществените. Тези уменията се изграждат чрез продължителен познавателен процес, който у нас започва 
още от началното училище чрез учебната дисциплина „Компютърно моделиране“ и продължава през це-
лия курс на обучение в средното училище. 

В доклада се представя един подход за изграждане на междупредметни връзки при обучението по 
Компютърно моделиране в пети клас чрез изучаването на блоков език за програмиране. Конструктивни-
ят подход и лесната визуализация на различните варианти за решения дават възможност да се направи 
пропедевтика на все още неизучени знания от математиката, физиката, астрономията и др. Работата по 
проекти, които решават определени практически задачи дава възможност учениците да се запознаят с 
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елементи от комбинаториката, оптимизирането, законите за равномерно движение, космически обекти, 
теория на числата и др. Авторите ще споделят опита си при разработката на примерни междудисципли-
нарни задания.

Моделът Literacy from Scratch model ([4], [5]) е доказал своята ефективност в процеса на изграждане 
на ключовите дигитални компетентности на учениците. Разнообразието на програмни среди за блоково 
програмиране, както и възможността им да се използват безплатно по удобен и удачен за учениците и 
учителите начин – онлайн или с локална инсталация, чрез стандартно или мобилно устройство, дава въз-
можност за широкото им приложение във всички етапи на училищното образование [6]. Използването на 
игрово-базирано и проектно обучение повишава интереса, активността и мотивацията на учениците, ка-
то по този начин повишава ефективността на обучението [7].

Според учебната програма по КМИТ в раздела „Компютърно моделиране“ в 5. клас2 са дефинирани 
следните очаквани резултати:

 y създава и използва собствени блокове в изучаван език за блоково програмиране.
 y създава образователен проект със средствата на изучаван език за блоково програмиране
 y прилага блоково програмиране за реализиране на междупредметни връзки

Следователно обучението в 5. клас трябва да бъде проектно-базирано, като тези проекти са насочени 
към изграждане на междупредметни връзки и решаване на практически проблеми. 

Проектно-базираното обучение е основният подход в обучението по компютърно моделиране. По 
време на работата по проекта се придобиват нови знания за алгоритми и понятия. Разработват се сцена-
рии, персонажи, казуси, въз основа на които учениците създадат свои проекти индивидуално или в екип. 
Тези проекти представляват завършен краен продукт, който може да бъде представен пред съучениците 
и оценен. В 5 клас основният акцент е върху създаването и използването на базовите алгоритми. Учени-
ците се запознават с алгоритми за размяна стойностите на две променливи; за намиране на минимален 
или максимален елемент между три числа; и за сортиране на три числа. В същото време се развива по-
широк спектър от дигитални компетенции, свързани с обработка на изображения; създаване на собстве-
ни компютърни герои с векторния графичен редактор (в средата Scratch); обработка на текст чрез създа-
ване на интересни диалози между героите.

Факт е, че изграждането на ключови компетентности е свързано с необходимостта от обучение, кое-
то е насочено не само към придобиване на определени знания, а най-вече към изграждане на умения за 
практическо приложение на тези знания. Както е обосновано в [8] компетентността е сближаването меж-
ду знанията, уменията и способностите с личностните характеристики на ученика.

Междудисциплинарните връзки са особено важни за усвояването на знания, умения и компетенции. 
Развитието на ключови функционални компетенции в обучението по компютърно моделиране е пряко 
свързано с развитието на умения за самостоятелно решаване на проблеми и метакогнитивно осъзнава-
не. Ето защо, в съответствие с изискванията на учебната програма, създадохме система от проекти и учеб-
ни задачи за осъществяване на междупредметни връзки, както и връзка с околния физически свят, в кой-
то живеят учениците. При разработването на тази система авторите се стремят да изградят метапозна-
ние чрез интердисциплинарни връзки с математиката, физиката и другите изучавани учебни предмети.

В системата от задания, разработена от авторите в [9] са въведени персонажите Дот и Бот, които „по-
падайки в различни ситуации“ подтикват и подпомагат учениците да намират логически връзки, да раз-
виват и надграждат знанията си в областта на компютърните науки. В 5. клас учениците работят по про-
екти по две глобални теми – математика и космос. 

   

Фигура 1. Чертане на геометрични фигури
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Интердисциплинарните връзки с математиката са многопосочни. Основните геометрични фигури и 
техните свойства се разглеждат в система от задания за създаване на програми за изчертаването им. Пре-
ходът от квадрат в правоъгълник; от правоъгълник в успоредник; от успоредник в триъгълник и трапец и 
т.н. е свързан с конструктивисткия подход, при който учениците разбират връзката между тези фигури и 
осмислят техните свойства, част от които все още не са изучавани (Фиг. 1). 

От изчертаните фигури се създават по-сложни фигури – ракети, роботи, цветчета, както и компютър-
ните герои „Квадратко“, „Успоредко“, „Правоъгълничко“, „Триъгълничко“ (Фиг. 2.) и др., които участват в 
следващите задания.

 

Фигура 2. Програмно чертане на съставни фигури 

Продължение на работата с геометрични фигури е поставянето на проблема за намиране лице и пери-
метър на геометрична фигури, по зададени елементи. За решаването на тази задача въвеждаме понятието 
„подпрограма“ и „създаване на собствени блокове“. Темата може да се използва за пропедевтика на опти-
мизационната задача „Кой от правоъгълниците с еднаква обиколка има най-голямо лице“ (Фиг. 3).

 

Фигура 3. Решаване на задачи за лица и обиколки

Алгоритъмът за броене на обекти, които имат определени свойства се реализира чрез проектното за-
дание „Квадратко и Охлювко броят само червените цветчета, които вятърът довява на полянката“ (Фиг. 4.)

Фигура 4. Алгоритъм за броене
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Темата с числата продължаваме с понятието „делимост“, като се предлагат задания за преброяване 
на делителите на случайно генерирано число.

При изучаването и прилагането на алгоритмите за минимална/ максимална стойност на три числа се 
предлагат задания, свързани с космоса. Компютърните герои Дот, Бот и Спот са космически пътешест-
веници, които са готови да споделят знанията си с учениците. Например, приложението на алгоритъма 
„Мини-макс“ може да се реализира чрез заданието „Дот, Бот и Спот се срещат на Земята. Всеки идва от 
своята планета с космически кораб. Задаваме разстоянията до планетите на героите в светлинни годи-
ни и проверяваме кой идва от най-далече“. Продължение на тази тема е подреждането на три стойности 
във възходящ или низходящ ред. Тази задача като абстрактен алгоритмичен модел не е елементарна, но 
в конкретната проблемна ситуация се разбира значително по-лесно. Можем да изискваме от учениците 
да подредят космическите герои по разстоянията, които са изминали или по скоростта, с които се движат 
техните космически кораби по възходящ или по низходящ ред (Фиг. 5). 

  

Фигура 5. Приложение на алгоритмите са подреждане и „мини-макс“ в космически сценарий

Разработката на проекти е една от целите на обучението. Те се разработват в рамките на няколко ча-
са и включват в себе си вече изучените алгоритми, знания и техники. Ще разгледаме три проекта, които 
тематично са свързани с темите „Математика“ и „Космос“. Представени са заданията и сценариите, кои-
то трябва да бъдат реализирани. 

Задание 1 „Класиране“: „Героите Квадратко, Триъгълчо и Успоредко участват в галактическо състеза-
ние – кръг „майсторско пилотиране“. Всеки получава точки за пилотиране и технически параметри на кос-
мическия апарат. Дот обявява резултатите и връчва грамотите.

Реализацията на този сценарий преминава през няколко стъпки. Първоначално се създава дизайн на 
проекта, после в диалог с потребителя се задават точките на състезателите и накрая се прилага алгори-
тъма за сортиране. След планирането и разработката на проекта, той се тества, усъвършенства и се пред-
ставя пред останалите ученици. (Фиг. 6) 

 

Фигура 6. Работа по проект – Задание 1 „Класиране“

Второто задание помага за разбирането на понятието „комбинации“ и определянето на броя различ-
ни комбинации. От математическа гледна точка комбинаториката се изучава в първа гимназиална сте-
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пен, но конструктивният подход на „учене чрез правене“ дава възможност да се визуализират различни-
те комбинации и да се преброят, като се използва алгоритъма за броене. 

Задание 2 „Комбинаторика“: Да се създаде проект, с който да се преброят колко различни тоалета 
има момичето, ако разполага с две рокли, два чифта обувки и три чифта очила.

Проектът се реализира на няколко стъпки: първо се създава декор и герои – момиче, две рокли, два 
чифта обувки и три чифта очила; след това се реализира експерименталната част – чрез докосване до съ-
ответната част от тоалета, момичето се „облича“ с него и накрая се преброяват всички различни комби-
нации. Проектът може да включва и следващи сцени, в които да се представи изведената формула и да 
се проверят знанията с конкретни примери (Фиг. 7.).

  

Фигура 7. Работа по проект – Задание 2 „Комбинаторика“

Третото задание дава възможност да се разбере смисъла на понятието „Максимална печалба“. Ма-
кар това да е оптимизационна математическа задача, която все още не е изучавана по математика, кон-
структивният подход дава възможност лесно и бързо чрез експериментиране да се достигне до търсе-
ния резултат.

Задание 3 „Максимална печалба“: Дадени са три чаши с различна вместимост и три сока с различни 
цени. Да се изчисли печалбата при всяка възможна комбинация. Да се определи максималната печалба 
при продажбата на всички чаши със сок.

Това задание включва повече от изучаваните алгоритми- необходимо е да се направят всички комби-
нации „чаша-сок“, да се изчисли печалбата и да се намери максималната ѝ стойност. Освен това, благода-
рение на възможностите на Scratch, всяка комбинация може да се визуализира и анимира, за да се раз-
бере по-лесно смисъла на определянето на максималната печалба като се представи неявно решението 
на оптимизационната задача (Фиг. 8).

   

Фигура 8. Работа по проект – Задание 3 „Максимална печалба“

Мултидисциплинарният подход в обучението по Компютърно моделиране, в съчетание с проектно-
базирано обучение осигурява възможност за по-ефективно и мотивирано изграждане на знанията в тях-
ната цялостност и взаимосвързаност. Този подход е използван от авторите при създаването на система от 
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учебни задания по Компютърно моделиране в трети, четвърти, пети и шести класове, независимо от ези-
ка и стила на програмиране. Приемствеността между пети и шести клас е ключова характеристика в обу-
чението, тъй като преминаването от блоков към скриптов език изисква решаване на еднотипни пробле-
ми в сравнителен режим. За целта авторите освен учебници (Фиг. 9) и учебни помагала предлагат и пъ-
лен комплект от задачи, задания и помощни ресурси, които да направят този преход плавен и естествен.

 

Фигура 9. Учебни ресурси за 5 и 6 класове по Компютърно моделиране

Съвременният ученик трябва да изостави напълно ролята на пасивен потребител на учебно и диги-
тално съдържание и да развие основни познания за кодирането и свързаните с него процеси. Съвремен-
ното общество изисква висока дигитална компетентност, а представеният мултидисциплинарен подход 
осигурява едно удачно решение за развитие на ключовите компетентности у учениците. Този подход по-
вишава активността и мотивацията на учениците, развива вниманието и желанието за откривателство, 
подобрява комуникационните умения и като цяло повишава ефективността от обучението.
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