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Abstract: For several years now, the education in informatics and programming in high school has been re-
alized only as a profiled or elective subject. On the other hand, information technologies are studied in all forms 
and participate as a profiling subject in many professions and specialized classes. The problem related to the 
construction of digital competencies in coding is already successfully solved with the introduction of comput-
er modelling from 3rd grade as a compulsory subject. However, most of today’s high school students have def-
icits in these competencies.

The article considers an approach for application of block programming in elective modules in the profiled 
training in IT in the second-high school degree. Solving specific practical tasks through coding increases the ac-
tivity and motivation of students and allows them to build the key competencies necessary for their successful 
professional realization in the digital age. 
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Въведение
Развитието на съвременното общество в дигиталната ера [1] поставя пред образователната систе-

ма задачата за развитие на дигиталните компетентности на всички граждани и най-вече на учениците и 
младите хора. На базата на ясно очертаните тенденции, в Европейския съюз се разработи рамка за диги-
талните компетентности на гражданите (DigComp) [2], която непрекъснато се обновява и усъвършенства.  
Рамката DigComp 2.2. дефинира пет групи с 21 ключови компетентности, голяма част от които са включе-
ни в обучението по компютърни науки в средното училище. Ще концентрираме нашето внимание върху 
група 3. Digital Content Creation и ключовите компетентности в нея: 3.2. „Интегриране и разработване на 
дигитално съдържание“ и 3.4. „Програмиране“. Нивата за достигане на тези компетентности са четири: 
базово, средно, разширено и високоспециализирано. 

С цел изграждането на тези ключови компетентности с промените в учебните планове и програми 
от учебната 2018/19 г. у нас се въведе задължително обучение по Компютърно моделиране от 3. клас на 
началното училище. Програмирането чрез блокови програмни среди се изучава до пети клас, а в шести 
и седми се преминава постепенно към програмиране със скриптови езици като Python, Javascript и др. 
Програмирането на роботизирани устройства (част от компетентност 3.2.) се реализира още от четвърти 
клас. Целта е до завършването на начална училищна степен учениците да са покрили първото базово ни-
во, а до завършване на основното си образование – и второто (средно) ниво на тези ключови дигитални 
компетентности.  

Въпреки положителната тенденция, при днешните гимназисти се наблюдава определен дефицит при 
изграждането на тези компетентности. Те не са изучавали Компютърно моделиране или някаква фор-
ма на програмиране в начална и прогимназиална степен, а задължителното обучение по Информатика 
в гимназиална степен вече отпадна. От няколко години обучението по информатика и програмиране в 
гимназиална степен се реализира само като профилиран или избираем учебен предмет. От друга страна 
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информационните технологии се изучават във всички форми на обучение и участват като основен учебен  
предмет при много професии и профилирани паралелки. В статията се разглежда един подход за прило-
жение на блоковото програмиране при създаването на мобилни приложения в избираемите модули в 
профилираното обучение по ИТ във втора гимназиална степен.  

Както вече споменахме в преходния период между приложението на различните учебните планове 
за много от настоящите гимназисти програмирането и разработката на собствени софтуерни приложения 
са умения, които те няма да изградят в хода на обучението си в училище. Изграждането на споменатите 
ключови компетентности се оставят на индивидуалното желание и самоподготовка на самите ученици. 
Факт са многото школи и курсове, в които учениците получават необходимите им умения, но училището 
до голяма степен остава в страни от този процес. Възможностите на блоковото програмиране за изграж-
дане на дигиталните компетентности 3.2 и 3.4 са доказани [3] и това ни даде основание да проведем екс-
перимент с ученици от 11 клас профил „Предприемачески“ с профилирано обучение по ИТ. Създадохме 
учебна програма по избираем модул по ИТ „Блоково програмиране и разработка на мобилни приложе-
ния“ с хорариум 3 учебни часа седмично. Поставихме си за цел да въведем основните алгоритмични кон-
струкции чрез избрани езици за блоково програмиране и да  приложим получените знания при разработ-
ка на мобилни и 3D приложения, както и при програмиране на роботизирани устройства. Основните те-
ми в учебната програма включват:

1. Въведение в кодирането. Основни алгоритми и структури от данни – 10%
2. Разработка на мобилни приложения в среда за блоково програмиране – 60%
3. Разработка на приложения и игри в 3D среда за блоково програмиране – 10%.
4. Програмиране на роботизирани устройства чрез блоково програмиране – 20%
Особеностите на блоковото програмиране, както и възможностите му за решаване на различни ди-

дактически задачи го правят особено подходящ избор за обучение на ученици, които нямат никакви по-
знания по кодиране. Голямото разнообразие на такива среди дава възможност за постигането на раз-
лични нива на дигитална компетентност. В хода на обучението използвахме Scratch1, Trinket2, Alice3, App 
Inventor4, Blockly5, Code Studio6 и др. 

По първата тема за въведение в кодирането и усвояване на основните алгоритми и структури от дан-
ни смятаме за удачно използването на Scratch, Trinket и Code Studio. Трансформирането на блоковото ко-
диране в скриптово още в началото на обучението е особено подходящо за големите ученици. Те бързо 
разбират и осмислят разглежданите алгоритми и разчитат скриптовия код. Опитът показа, че преминава-
нето от блоков към скриптов код на Python чрез Trinket, както и към Javascript чрез Code Studio, е напълно 
естествено, разбираемо и стимулиращо за учениците. Те установиха, че въпреки някои синтактични раз-
личия, програмирането е процес с общи правила и закономерности, а изборът на програмна среда зави-
си най-вече от поставените цели. 

   

Фигура 1. Разработка на мобилни приложения с MIT App Inventor

Преходът към разработка на мобилни приложения в среда за блоково програмиране е естествен. 
Учениците проявяват определен интерес към създаването и използването на такива приложения. За про-
грамна среда избрахме MIT App Inventor – една от най-бързо развиващите се програмни среди с големи 
възможности за създаване на съвременни мобилни приложения [4], [5]. В рамките на обучението учени-
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ците преминаха през програмиране на събития; създаване и използване на структури от данни и проце-
дури; създаване и управление на бази от данни; управление на сензорните данни от мобилното устрой-
ство (местоположение, скорост, наклон, температура и т.н.); програмиране на обработката на мултиме-
дийна информация и т.н. Разработените мобилни приложения целят решаване на определени практи-
чески проблеми. Например, как да се върнем в хотела си , ако се намираме в непознат град; как лесно да 
се подготвим за тест; как да разберем какво ни казва непознат чужденец или как да създадем графичен 
редактор (Фиг. 1) и  т.н.

Едни от най-занимателните задания за учениците, разбира се, са разработката на игри. За да напра-
вим учебния процес по-интерактивен, използваме ролевата игра „Софтуерна фирма“ при работа в екип 
[6]. Екипите от 3–4 ученика анализираха заданието, планираха изпълнението, реализираха и тестваха иг-
рата. Предимство за съвместната работа дава и факта, че програмната среда App Inventor e уеб-базирана. 
Така екипите създадоха общ профил и работеха по реализацията на дейностите по проекта както в клас, 
така и самостоятелно в удобно за тях време. Освен това използвайки знанията си по предприемачество, 
учениците направиха и икономически анализ и определиха предприемаческата и рекламна стратегия на 
създадената „софтуерна фирма“.

Разработените игри са както за концентрация на вниманието, сръчност и бързина (Фиг. 2), така и за 
обучение по различни учебни предмети. Тези игри предоставехме на по-малките ученици, както и на уче-
ници със специални образователни потребности. Интересът към игрите е висок и това допълнително ни 
мотивира и стимулира.

      

Фигура 2. Разработка на игри за внимание и концентрация на MIT App Inventor

Компютърните науки са много подходящи за реализиране на междупредметни връзки с останали-
те учебни дисциплини. Разработката на приложения за подпомагане обучението по математика, физика, 
астрономия, биология и др. са полезни за учениците  както в процеса на разработка, така и при тяхното 
използване при обучението по тези учебни предмети.  А учебните игри от типа „Question game“ успешно 
се използват в обучението по много учебни предмети както в класната стая, така и за самоподготовка. На 
Фигура 3 са представени някои от проектите на учениците по това задание.

Фигура 3. Образователни игри



162

Образование и технологии 13/2022

Следващата тема в обучението по избираемия модул е насочен към разработка на 3D приложения 
в среда за блоково програмиране. За целта е избрана програмната среда Alice, разработена от екип от 
Carnegie Mellon University, Oracle, Electronic Arts и National Science Foundation с цел да подпомогне обуче-
нието на Java в университетите [7]. Програмната среда предоставя богати възможности за създаване на 
3D анимирани истории и игри. Програмирането е блоково, но паралелно се визуализира и тестовия код 
на Java. Работи се на локален компютър с инсталирана актуална версия на Java. 

Целта, която си поставихме при обучението по тази тема е да използваме знанията на учениците от про-
филираната подготовка по ИТ в областта на мултимедия и анимация и да приложим вече наученото по бло-
ково програмиране. Прави впечатление бързото адаптиране на учениците към новата програмна платфор-
ма и, независимо от малкото планирани часове (10%), бяха разработени интересни анимирани истории и 
дори несложни игри (Фиг. 4). Предизвикателство за учениците е програмиране на движението на ставите 
на скелето-подобни структури, реализирането на събития на мишката и клавиатурата, както и събития при 
колизия между няколко обекта. Поради недостатъчното време не бяха разгледани възможностите на сре-
дата за обработка на масиви, списъци и бази от данни. Интересът към тази програмна среда определя на-
шето намерение да продължим темата за блоковото програмиране през следващата година в тази насока.

 

Фигура 4. Разработка на 3D приложения и игри с Alice

Последната тема от учебната програма е по-приложна. Програмирането на роботизирани устройства 
винаги е била интересна и занимателна. За да използваме натрупаните знания за разработка на мобил-
ни приложения [8], стартирахме обучението с програмирането на роботи Ev37 и Edison8. Тъй като повече-
то от учениците са участвали в клубове по роботика и имаха известен опит, решихме да включим в обу-
чението експериментално и още един робот от трето поколение Robobo [9], който е създаден за използ-
ване от STEM  лаборатории и има за цел да приближи образователната роботика до приложения от ре-
алния свят [10].  Роботът Robobo  се състои от мобилна платформа и панел за накланяне (PAN-TILT устрой-
ство), който поддържа смартфон. Базата Robobo е тялото, докато смартфонът е „мозъка“ на робота, който 
се закача на устройството за накланяне. Комуникацията между тялото и смартфона се осъществява чрез 
Bluetooth връзка. Благодарение на устройството за накланяне, роботът може да извършва различни дви-
жения като поклащане на „глава“, навеждане, завъртане и др. и когато те се комбинират с изображения, 
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показвани на екрана на смартфона, звуци, които той произвежда, изместване на основната платформа, 
използване на различни цветни светодиоди, роботът може да изразява и предава емоции и чувства. В за-
висимост от дидактическите цели при програмирането могат да се използват четири различни програм-
ни езика: Java, Scratch 3, Python и ROS9 (Robot Operating System).

Тъй като целта на целия курс е приложение на блоковото програмиране, първоначално избрахме 
средата за програмиране Scratch, а след това – Python. При работата си с робота учениците реализира-
ха различни мисии (Фиг. 5): роботът танцува; движи се в пространството като избягва препятствия; изра-
зява емоции; сканира околния свят и разпознава образи и т.н. Тъй като на практика програмирането е на 
смартфона, който управлява от своя страна базата на робота, възможностите са много големи. Сензори-
те на робота и телефона са в състояние да усещат промените в околната среда и адекватно да реагират. 
Освен това процесорната мощ и необходимата памет могат непрекъснато да се увеличават с поставянето 
на телефон с по-добри показатели. Всичко това прави използването на Robobo много подходящо за вся-
какви групи ученици и студенти.

     

Фигура 5. Блоково програмиране на робот Robobo

Резултатите от експерименталното обучение през учебната година са много добри. Учениците с же-
лание и интерес усвояваха новите знания. В началото на учебната година входното равнище на класа бе-
ше 75%. В хода на обучението по отделните теми успеваемостта варираше около 85–90%, а изходния ре-
зултат е 89% (Фиг. 6)

Фигура 6. Графика на успеваемостта на учениците през учебната година
На база на натрупания опит можем да направим следните изводи:

 y Блоковото програмиране е подходящо за обучение и на ученици от гимназиална степен. При не-
го няма синтактични грешки, а резултатът се вижда веднага, което позволява по-бързо изгражда-
не на целевите дигитални компетенции от систематичното обучение по програмиране на скриптов 
език като C++, C#, Java.

 y Използването на различни среди за визуално програмиране на мобилни и 3D приложения разши-
ряват по естествен начин знанията на учениците, получени по другите задължителни модули от 
профилираната подготовка по ИТ.

 y Използването на избираемите модули по профил ИТ за попълване на пропуските, свързани с из-
граждането на дигиталните компетентности, свързани с програмирането, е удачен подход.
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 y Съчетаването с другите учебни дисциплини мотивират учениците и мултиплицират резултатите от 
обучението. Включването на роботиката в учебната програма демонстрира необходимостта от зна-
ния по физика и математика; предприемачеството и маркетинга могат удачно да се свържат с раз-
работката на софтуерен продукт и т.н.

 y В края на учебната година можем да твърдим, че целевите дигиталните компетентности са изгра-
дени на първо (базово) и второ (средно) ниво.

Заключение
Споделеният опит е от провеждане на обучение в СУ „Христо Смирненски“ гр. Брезово с ученици от 

11 клас, профил „Предприемачески“. Резултатите отговарят напълно на очакванията и поставените цели. 
Въпреки малкия опит, можем да твърдим, че решаването на конкретни практически задачи чрез блоково 
програмиране повишават активността и мотивацията на учениците и им позволяват да изградят ключо-
вите компетентности, необходими за тяхното успешно професионално  реализиране в дигиталната ера.
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(Endnotes)
1. https://scratch.theroboboproject.com/ – programirane na robotizirani ustroystva
2. https://trinket.io/library/trinkets/create?lang=blocks – blokovo programirane na Python
3. https://appinventor.mit.edu/ – sazdavane na mobilni prilozhenia s blokovo programirane
4. https://www.alice.org/ – blokovo programirane na Java
5. https://blockly-games.appspot.com/ – blokovo programirane na Javascript 
6. https://studio.code.org – obuchitelna sreda za blokovo programirane
7. https://www.lego.com/en-us/product/lego-mindstorms-ev3-31313  – EV3 robot
8. https://meetedison.com/ – Edison robot
9. https://www.ros.org/ – Robot Operating System


