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Abstract: The paper presents some resources that can be integrated into the teaching and learning process 
at school. The main emphasis is on the use of interactive software and hardware resources. Interactive digital 
learning content is a highly motivating factor and stimulates students for active learning. Through the use of pro-
grammable hardware school robots, students’ algorithmic thinking is developed and their interest in coding and 
computer science is provoked.
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Темата за интегриране на технологии в учебния процес е особено актуална през последните години. 
С развиване на технологиите се променя и степента на тяхното използване в училище. Ако преди години 
хит на интегрирането на технологии беше създаването и използването на слайд шоу от снимки, то сега е 
налице огромно разнообразие интерактивни задачи, тестове, добавена реалност, споделени простран-
ства и много други софтуерни приложения, както и постоянно развиващи се хардуерни технологии като 
модели, симулатори, учебни роботи и др. 

Сложността на дигиталните образователни ресурси като крайни продукти се увеличава, но средите за 
тяхното създаване или управление стават все по-достъпни за учителите. От една страна интерфейсите на 
съответните приложения са все по-лесни и интуитивни за използване. От друга, постоянно се вдига ниво-
то на дигитални компетентности на педагозите, така че да се справят с все по-комплексни среди за създа-
ване на дигитално учебно съдържание. 

Учебните роботи предлагат все по-комплексни функции – освен за развиване на пространствено ми-
слене, могат да се използват за развиване на творческо и критично мислене с възможността за управле-
ние на светлини, звуци, датчици за разстояние и мн. др. 

В статията се споделя опита на авторите от приложение на две технологии – едно софтуерно прило-
жение и един учебен робот – от работата им с ученици, студенти и учители. Ще представим софтуерната 
платформа Nearpod и програмируемият робот Spero Bolt. 

Nearpod – софтуерна платформа за реализиране на интерактивен учебен процес
Nearpod е платформа за обучение, с която учениците са ангажирани с интерактивни учебни преживява-

ния. С Nearpod те имат възможност да участват активно в уроците, които могат да съдържат виртуална ре-
алност, 3D визуализации, PhET симулации, видео, презентации и много други. Интерактивните функции да-
ват възможност на учениците да участват и чрез дейности като отговарят на въпроси с отворени отговори, 
анкети, викторини, сътрудничат си на табла за съвместна работа. С Nearpod учениците учат, докато се заба-
вляват. Платформата може да бъде използвана еднакво ефективно както в реалната, така и във виртуалната 
класна стая при обучение от разстояние в електронна среда. Налична е за компютър и мобилно устройство. 

Nearpod е достъпна на адрес https://nearpod.com/. Първата стъпка е учителят да си направи регис-
трация, като отбележи, че е учител и разбира се – може да се впише с някой от профилите си, например 
в google или Office 365.
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В раздел урок (lesson) (фиг. 1) създаваме интерактивното учебно съдържание за учениците, като мо-
жем да избираме между така познатите ни: слайдове, аудио, видео, уеб съдържание, 3D модели, симу-
лации, виртуални турове (фиг. 2), Sway платна – инструменти, ресурси и съдържание, полезни и необхо-
дими за привличане и задържане на вниманието на учениците. 

Фигура 1. Избор на учебно съдържание

Виртуалните турове предлагат 360-градусови снимки, чрез които учениците могат да се запознаят с 
непознати за тях места и да ги разгледат в детайли. 

Фигура 2. „VR Field Trip“ – слайдове с виртуална реалност

Във всеки етап на урока може да бъде използвана интерактивна бяла дъска и да се разработят раз-
лични по вид упражнения (фиг. 3):

 y Open-Ended Question – създаване на въпроси с отворен отговор. Възможно е да се използва и за съ-
биране на мнения по различни въпроси.

 y Matching Pairs – откриване/свързване на двойки думи/карти. Тук учителят може да избере от пред-
ложените интерактивни упражнения за различни възрасти и учебни предмети или много лесно сам 
да създаде такива упражнения.

 y С Quiz и Poll можем да проверим четенето с разбиране. Разликата е, че в Quiz можем да въведем 
верни отговори, а в Poll да видим разпределението на мненията в класа.

 y Любимите на много ученици мемори карти са налични и тук – Memory Test.
 y Особено ефективен ресурс е т.нар. изкачване към върха – Time to Climbe. Създаването на тестове с 

Time to Climbe е аналогично на работата с платформата Kahoot. 

Фигура 3. Интерактивни упражнения и задачи
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Приложението дава възможност всеки въпрос да бъде илюстриран с подходящо изображение, как-
то и да бъде зададено време за решаване. След изтичане на зададеното от учителя време преминаване-
то към следващия въпрос става автоматично. Избираемите отговори на въпросите могат да бъдат текст 
или изображение от избран от нас източник: нашия компютър, Google, Google Drive, Drop Box, OneDrive. 
Създаденото приложение се стартира от бутона Live Participation. Генерират се код и линк, които учите-
лят предоставя на учениците си.

Учителят избира интерфейса на мястото за изкачването към върха – то може да бъде под водата, в 
планината, в Космоса, в джунглата и много други места. Разрешава или забранява разбъркване на въпро-
сите, пауза за дискусия между въпросите, звуците на устройствата на учениците (фиг. 4). Учениците из-
бират аватар и влизат в играта.

 

Фигура 4. Учителски екран/ настройки, стартиране

 

Фигура 5. Ученически екран

Sphero Bolt – нов клас роботизирана топка
Bolt е най-новата разработка на компанията Sphero1. Bolt е роботизирана топка, която освен, че мо-

же да се движи, разполага с програмируем дисплей и много сензори. Чрез роботът се цели да се разви-
ват алгоритмичното и творческото мислене на учениците, да се провокира интересът им програмиране. 
Роботът се управлява софтуерно през приложението Sphero Edu (фиг. 6). 

Фигура 6. Робот Bolt. Приложение Sphero Edu
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Роботът предлага три нива на управление – чрез чертане, чрез блоково програмиране и чрез програ-
миране със скриптов език. Това го прави подходящ за работа с ученици от различи образователни нива – 
от началното училище до прогимназиален и гимназиален етап. 

Първото ниво на програмиране развива пространственото мислене на учениците. Мобилното ус-
тройство се използва като джойстик или като работно поле. Маршрутът, който очертаваме върху екра-
на на телефона/таблета, роботът следва върху пода. Формира се знание за калибриране на устройство-
то, за определяне на основни посоки на придвижване и др. Второто ниво е управлението чрез кодиране 
в среда за блоково програмиране. Средата е аналогична на средата за визуално блоково програмиране 
Scratch. Има блокове за движение, за звук, за управление на сензори (Bolt има светлинни сензори, жи-
роскоп, акселерометър и магнитометър), за програмиране на вградения в робот LED панел и мн. др. Тре-
тото ниво на управление е чрез програмиране с Java Script. Роботът е придружен от голямо разнообразие 
учебни материали. Има общност от потребители, които споделят свои ресурси. Налични са много видео-
материали в помощ на учители, ученици и родители. 

Да разгледаме примерна задача: Да се програмира роботът така, че да онагледи положението на 
стрелките в зададено време и да „изпише“ часа върху електронния дисплей (фиг. 7).

Фигура 7. Часовник – примерна задача

Чрез задачата се развиват знания и умения за работа с дигитален и аналогов часовник от една страна 
и се формира алгоритмично мислене, от друга. 

Описание на задачата: Роботът казва „Сега е 3 часа. Часовата стрелка сочи 3“. След това топката отива 
от центъра до цифра 3 и се връща обратно в центъра. В същото време върху LED матрицата мига активно 
очертаната малка стрелка на часовника. След като се позиционира в центъра, роботът казва: „Минутната 
стрелка сочи 12“ и топката отива до 12 и се връща в центъра. Върху LED панелът започва активно да мига 
минутната стрелка. Когато топката е в центъра на часовника върху LED дисплеят се изписва 3:00 часа. Ко-
дът, с който се реализира тази задача е показан на Фигура 8. Идеята за задачата е заимствана от споделе-
ни задачи в общността от потребители на робота Bolt. 

Чрез командата „speak …“ се реализира технологията „text to speach“. Записаният на английски тест се 
възпроизвежда от устройството като аудио-запис. Чрез блокът „matrix animation“ се задават анимациите 
на LED панела. Формира се знание за анимирано изображение. Създават се две изображения, чиято ци-
клична смяна води до ефекта на мигане на минутната или на часовата стрелка. 

Да обърнем внимание на командата за движение на робота – roll. Управлението на движението на 
робота става чрез комбиниране на посока на движение, скорост и време. Посоката се задава чрез ъгъл 
(0 – 360°). Скоростта е число в интервала (-255 – 255). Времето задава продължителността на движение в 
секунди. Положителната стойност за скорост задава движение напред. Отрицателната – назад, а нулева-
та – спиране. Различните типове роботи преобразуват тези стойности по различен начин в скорост в ре-
алния свят. Когато програмират робот, учениците трябва да се съобразяват с физическите параметри на 
двигателя. Те сами трябва да експериментират с параметрите скорост и време, за да зададат точните па-
раметри при своята постановка. 

Задачата е подходяща за екипна работа. Всеки екип очертава свой часовник (фиг. 7). Часовниците мо-
гат да имат различен диаметър и дизайн. Всеки екип трябва да зададе своите параметри в командата roll, 
определени експериментално, за да получи желаното движение на робота. В дадения примерен код се 
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вижда, че времената на движение от центъра до цифра 3 (1.3s) и от цифра 3 до центъра (0.7s) са различ-
ни. Разликата е няколко секунди и се дължи на времето за смяна на посоката на движение на робота. Та-
ка се провокира интерес към физиката, за да се потърси обяснение, защо две равни от гледна точка на 
математиката отсечки се изминават от един и същ робот за различно време. 

С последната команда от кода „Scrolling text …“ текстът, изписан в командния блок се анимира върху 
LED дисплея на робота в указания в командата цвят. 

 

Фигура 8. Код на решението на задачата

Заключение
Използването на интерактивни софтуерни и хардуерни технологии става неразделна част от работа-

та на съвременния учител, за да може той да отговори на реалностите на съвремието ни. Интегрирането 
на технологии вече не се ограничава единствено до часовете по информационни технологии или в клу-
бовете по интереси, свързани с роботика, програмиране и др. подобни. Интерактивни технологии като 
Nearpod се използват в най-различни учебни часове и по най-различни учебни теми. Роботът Bolt може 
да се включи в проектна работа по всякаква тема от природонаучен или хуманитарен цикъл. Мотиваци-
ята, поставянето на ученика в активна позиция, формирането на алгоритмично мислене са комплексни 
процеси, които трябва да протичат постоянно, системно и целенасочено в учебната практика. 

(Endnotes)
1. https://sphero.com/ – STEM education for all ages and stages


