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Резюме: Настоящата работа е посветена на описанието на алтернативен 
методически подход за обучение по компютърно моделиране в началното училище 
чрез приложението на груповата и екипната работа. Целта е повишаване на 
активността на учениците в учебния процес и изграждането на дигитални 
компетентности и умения за самостоятелно учене още от ранна възраст. 
Разгледани са понятията група и екип, компетенции и компетентност, и е обърнато 
внимание на дигиталната компетентност и умението за учене. Предложен е 
примерен вариант за изпълнение на проекти за самостоятелна работа чрез избрания 
иновативен подход, като част от учебната програма за 3 - 4. клас по дисциплината 
„Компютърно моделиране“. Проектите се реализират с езика за блоково 
програмиране Scratch. 
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1. Въведение 
През учебната 2018-2019 година в 3. и 4. клас на българските училище се 

въвежда изучаването на нова учебна дисциплина „Компютърно моделиране“. 
Прегледът на учебните програми, по които ще се провежда обучението показва, 
че се предвижда ранно обучение по програмиране във визуaлни блокови среди 
(например системата Scratch). Очевидно е, че трябва да се разработват нови 
методически похвати за преподаване на сложна учебна дисциплина като 
компютърното програмиране в ранна училищна възраст. Тук се разглежда една 
възможност за прилагане на групова и екипна работа в обучението по 
информатика и информационни технологии и в частност в обучението по 
компютърно моделиране. Една от често прилаганите форми на обучение е 
груповата работа, която впоследствие може да прерасне и в екипна работа. За 
разлика от традиционния подход на обучение, тя включва в себе си максимална 
активност от страна на учениците в учебния процес. Благодарение на тази 
активност учебното съдържание се усвоява по-бързо, по-лесно и по по-приятен 
начин, а учениците изграждат способности за свободно общуване с околните и 
за съвместна работа с тях. Груповата и екипната работа дават по-големи 
възможности за изграждането на дигитални компетентности и за развитието на 
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компетентността „умение за учене“ у учениците, в сравнение с традиционното 
обучение, защото изгражда умение за прилагане на теоретичните знания от 
училище в реални ситуации от живота  и възможност за взимане на по-бързи и 
адекватни решения. Тук разглеждаме различни интерактивни методи за 
приложение на груповата и екипната работа в обучението по информатика и 
информационни технологии при разработване  на проекти, реализирани с езика 
за блоково програмиране Scratch. 

2. Изложение 
Когато говорим за приложението на груповата и екипна работа в 

обучението, първо трябва да се изясни какво представляват групата и екипа, по 
какво се различават и какви са техните основни характеристики, за да може 
адекватно да бъдат внедрявани в учебния процес. Различните автори дават 
различни дефиниции за понятията, но според Дж. Катценбах и Д. Смит групата 
е „най-обикновена структурна единица, в която няма никаква значима 
потребност от подобряване на работата… липсва каквато и да е екипна цел, 
отговорност, взаимност“ [1], а екипът е „малка група от хора с взаимодопълващи 
се умения, които са се посветили на една обща цел, имат общи задачи и подход, 
за които са отговорни един пред друг“ [2]. Необходимо е да се прави разлика и 
да се знае, че всеки екип е група, но не всяка група е екип – въпрос на време е 
да се разбере дали групата ще може да се превърне успешно в екип. Основните 
характеристики, които са важни за груповата и екипна работа и които трябва да 
се вземат предвид при приложението им в обучението, са етапите на развитие 
от ниво група към екип, броят на участниците и ролите, които могат да заемат 
участващите. Има примерна рамка, която представя какви са етапите, ролите и 
подходящия брой участници, но в различните ситуации те варират и се избират 
спрямо поставената задача или ситуация, като целта е да се постигне най-
ефективен резултат.  

Груповата и екипната работа е интерактивен подход в обучението, 
благодарение на който учениците или съответно студентите биха придобили 
повече знания, умения и компетентности в сравнение с традиционния подход. 
Внимание ще се обърне на това как подходът влияе върху развитието на две от 
компетентностите, които трябва да се формират у учащите се – „дигитална 
компетентност“ и „умение за учене“. Тук ще изясним накратко понятията 
компетентностен подход, компетенции и компетентност. През последните 
години доминира така наречения компетентностен подход в образованието и 
това намира изражение в Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и в 
Националната квалификационна рамка (НКР). Тези рамки представляват обща 
препоръчителна позиция за ориентация в развитието на образованието, 
обучението и ученето чрез изпълнението на определен набор от критерии, 
които са свързани с качеството на обучението и постигнатите резултати от него. 
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Компетенциите се разглеждат като динамична комбинация от когнитивни и 
мета-когнитивни знания, междуличностни, интелектуални и практически 
умения, както и етични ценности и поведение. А компетентността е „доказана 
способност за използване на знания, умения и личностни, социални и/или 
методологични дадености в работни или учебни ситуации и в професионално и 
личностно развитие“ [6]. ЕКР обединява националните квалификационни рамки 
на различните страни около обща съпоставителна основа и дефинира осем 
ключови компетентности, които са  необходими за личната реализация. 
Ключовите компетентности, посочени в Европейската референтна рамка, са: 
общуване на роден език; общуване на чужди езици; математическа 
компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; 
дигитална компетентност (информационни и комуникационни технологии 
- ИКТ); умения за учене; обществени и граждански компетентности; 
инициативност и предприемачество; културна осъзнатост и творчество [7]. 

Ключовите компетентности, които ще се разгледат са „дигитална 
компетентност“ и „умение за учене“, поради факта, че приложението на подхода 
за груповата и екипната работа е в обучението по предмета „Компютърно 
моделиране“ в началното училище, тоест насочено е към информатиката и 
информационните технологии. Дигиталната компетентност предполага уверено 
и критично използване на технологиите на информационното общество и 
притежаване на основни умения в тази област (да се знаят основни компютърни 
програми за обработка на текстове, създаване на електронни таблици и бази 
данни; да се търси, събира, съхранява, обработва и управлява информация; да 
се оценява  актуалността на информацията; да се използват интернет базирани 
услуги, да се използват технологиите чрез критично мислене, творчество и 
новаторство и т.н.). А умението за учене предполага способността да се 
постоянства в ученето през целия живот, да се организира собственото учене в 
съответствие с индивидуалните нужди, което може да е индивидуално или на 
групи, и да се познават различните подходи, методи и възможности за учене 
(включва ефективно управление на времето и информацията, готовност за 
надграждане на вече придобити знания и т.н.). Умението за учене изисква добри 
знания, които са свързани с езиковите и дигиталните умения, защото те ще са 
незаменим помощник в по-нататъшното учене. Груповата и екипната работа 
влияе положително върху развитието на тези две компетентности у учениците, 
тъй като включва в себе си максимална активност от тяхна страна в учебно-
възпитателния процес (самостоятелно търсене на информация, самостоятелна 
работа по задания и самостоятелно вземане на решения), диалогов вид 
комуникация, развиване на сътрудничество, умения за планиране, креативност, 
критично мислене, динамика и други. 

Според Кирина Бойкова „студентите в дигиталната ера се нуждаят и 
изискват адекватни методи на обучение, които да включват интерактивни 
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медии, уеб базирано обучение, аудио и визуални стимули за представяне и 
възпроизвеждане на информацията от учебното съдържание, работа в група, 
дейности на принципа на ролевите игри. Това налага необходимостта от 
прилагане на съвършено нов подход в преподаването. Но не подход, който 
самоцелно да въвлича употребата на различни дигитални средства. А такъв, 
който да интегрира информационните и комуникационните технологии в 
учебното съдържание, да осигурява по-голяма автономност на студентите при 
тяхната самостоятелна подготовка, да насърчава работата им в групи по 
реализацията на различни проекти“ [9]. Твърдението е насочено към 
студентите, но смело може да се твърди, че това би могло да бъде приложено 
към обучението на учениците още от най-ранна възраст в началното училище. 
Когато тези методи се внедрят в обучението още от начален етап,  учениците 
вече ще са запознати с тях, а впоследствие много по-лесно ще могат да 
надграждат получените знания и умения, защото ще са свикнали с начина на 
работа.  

След като теоретичните понятия вече са пояснени, е ред на  представянето 
и на практическото приложение на груповата и екипната работа. Избраният 
метод за приложението й е чрез разработване на проекти за самостоятелна 
работа. Tъй като работата по тези проекти изисква група от хора с 
взаимодопълващи се умения, които имат обща задача за изпълнение, постигане 
на обща цел и носене на отговорност за постигането й, тук говорим за екипна 
работа. Задачата, която е избрана е свързана с част от темите в учебната 
програма за 3.-4. клас по дисциплината „Компютърно моделиране“, която 
според новия закон за предучилищното и училищно образование, влязъл в сила 
от 1 август 2016 година и базирания на него стандарт за учебен план, е 
определена за изучаване в задължителната подготовка още в началната 
училищна степен в рамките на 1 час седмично. По данни на МОН при 
въвеждането на учебната дисциплина „Компютърно моделиране“ в 
задължителната подготовка в 3. и 4. клас ще са необходими над 600 
квалифицирани учители. Очевидно е, че с тези учители трябва да се провежда 
съответно обучение [10]. 

В периода 02.04.-05.04.2018 година авторите на настоящата работа  
проведоха квалификационен курс на тема „Блок-базирано програмиране и 
компютърно моделиране в началното училище“ с продължителност 32 
академични часа в ПУ „Паисий Хилендарски“ като беше експериментиран  
подхода за групова и екипна работа в обучението. В курса участваха 30 учители 
от град Пловдив, които трябваше да придобият знания и умения, свързани с 
темата. Те притежаваха различно ниво на дигитална компетентност и на умение 
за учене. Внедряването на подхода в обучението е с цел да бъдат постигнати 
резултати с максимална ефективност спрямо знанията и уменията, свързани с 
блок-базираното програмиране и компютърното моделиране, а също така и 
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повишаване на нивото на компетентностите. Независимо, че подходът е 
приложен в група, състояща се от учители, аналогично може да бъде приложен 
и при учениците от началното училище, защото изучаваният материал е един и 
същ – просто трябва да се смени групата участници. 

Обучението по компютърно моделиране в начален етап е насочено към 
овладяване на начални знания, умения и отношения, свързани с изграждане на 
дигиталната грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели 
на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях [11]. 
Структурата на учебното съдържание за 3. клас се състои от теми, които са 
свързани с дигитални технологии и дигитална идентичност, програмиране без 
компютър и работа с визуална среда за програмиране. Структурата на учебното 
съдържание за 4. клас се състои от теми, които са свързани с информация и 
дигитална идентичност, работа с визуална среда за програмиране и управление 
на програмируеми устройства.  

Избраният език за блоково програмиране от авторите е Scratch, заедно с 
едноименната визуална среда за програмиране.  

 
Фигура 4. Визуална среда за програмиране Scratch 

Езикът за програмиране Scratch е създаден в Масачузетския технологичен 
институт през 2003 година от Мичъл Резник (Mitchel Resnich). През 2015 година 
платформата е преведена на повече от 40 езика (включително и български език) 
и се ползва всекидневно в класни и извънкласни занятия от много училища и 
центрове за обучение. Мотото на  Scratch е: „Представи си, програмирай, 
споделяй“, а основния принцип при създаване на проект е:  „На първо място 
трябва да имаш идея, да си я представиш и визуализираш, след това да я 
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програмираш в Scratch и накрая да я споделиш със света.” [10]. Средата за 
програмиране на Scratch е визуална и благодарение на поредица от блокове, 
които представляват картинно представяне на съответната команда от езика за 
програмиране, може да се създаде програма. Блокът може да се избере, да се 
постави на работното поле и да се мести чрез влачене с мишката (drag and drop 
програмиране). Естествено, за да се получи краен резултат, който да е 
адекватен, трябва да има съответната логическа последователност на 
блоковете от команди. Обучаемите могат да изграждат различни сценарии 
(интерактивни истории, образователни игри, картички) с различни анимационни 
герои по техен избор.  

В рамките на първите три дни от проведеното обучение по „Блок-базирано 
програмиране и компютърно моделиране“, авторите на настоящата работа 
запознаха участниците с учебното съдържание включено в учебната програма 
по предмета „Компютърно моделиране“, като след края на всяка тема се 
решаваха различни практически задачи. Обучаемите разполагаха с примерни 
варианти за решаване на задачите и те самостоятелно трябваше да бъдат 
изпълнени във визуалната среда за програмиране Scratch. Задавани бяха и 
задачи за самостоятелна работа като бяха формирани групи за съвместно 
решаване на задачите. Имаше възможност за задаване на въпроси към 
преподавателите и получаване на помощ, за да могат да се затвърдят 
понятията и процедурите, които все още не са изяснени за обучаемите. Освен 
задачи, чийто решения трябваше да бъдат оформени като програмен код (под 
формата на сглобени блокове) във визуалната среда за програмиране Scratch, 
групите решаваха и задачи, които не изискваха работа с компютър. Обучаемите 
работеха в платформата Code.org (https://code.org/), където има различни по 
трудност курсове, насочени към компютърните науки, с включени примери, 
които потребителите могат да решават.  

В рамките на последния ден от квалификационния курс трябваше да се 
проведе контрол и оценяване на знанията. В този ден се формираха 5 екипа от 
по 6 души. Разпределението на обучаемите по екипи бе направено на случаен 
принцип, за да може участниците да се опознаят и да работят съвместно без 
притеснения. Зададената задача за самостоятелна работа е създаване на 
проект със Scratch по екипи. Условието на задачата е раздадено на всеки екип 
на хартиен носител, а допълнително изискване от участниците е, че трябва да 
се определи един говорител от всеки екип, който да представи реализацията 
на разработения проект. На фиг. 2 са представени изискванията към проекта, 
който трябва да бъде разработен. 

При  разработването и изпълнението на проектите чрез подхода на екипната 
работа, участниците трябва да преминат през следните етапи: 

 Планиране на проекта – в тази фаза са включени анализиране на 
проекта от страна на обучаемите и предлагане на идеи и методи за реализация; 
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 Изпълнение на проекта – в тази фаза се определя как да протича 
работата по проекта, разпределят се ролите на участниците в екипа, работата 
по проекта се извършва по предварително съставен план-график; 

 Представяне на резултати – готовите резултати се представят чрез 
обяснение на изпълнението на всяка стъпка от постигането им, както и начинът 
по който са постигнати зададените цели; 

 Оценка – оценяването става както от преподавателите, така и от самите 
участници, работили в екип. Оценка поставят и останалите участници в 
обучението. При оценяването беше използван методът за „Автентичната 
оценка“, описан в [12]. 

 
Фигура 5. Част от условието на проекта 

Заключение 
Авторите считат, че въвеждането на алтернативния методически подход за 

групова и екипна работа с метода  за изпълнение на проекти за самостоятелна 
работа по предметите и дисциплините, свързани с информатиката и 
информационните технологии, повишава ефективността на обучението и 
повишава нивото на знанията, уменията и компетентностите на обучаемите.  
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APPLICATION OF GROUP AND TEAM WORK IN  
COMPUTER MODELING FOR DIGITAL COMPETENCES 

Kosta Garov, Ivelina Velcheva 

Abstract: The following work is devoted to the description of an alternative and methodological 
approach for the training of students in Computer modeling in elementary school through the 
application of group and team work. The aim is to increase the activity of students in the learning 
process and to build digital competencies and skills for independent learning from an early age. 
A description is given for the concepts of group and team, competencies and competency, 
digital competencies and learning skills. Here is a proposed example for implementation of 
projects for self-learning through the selected innovative approach as part of the curriculum for 
3-4 grade in the discipline "Computer Modeling". The projects are implemented with a block 
programming language Scratch. 


