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Резюме: В настоящата работа се разглежда значението на домашните работи по 
информационни технологии за учениците в пети клас, при изпълнението на които се 
използват иновативни методи и онлайн инструменти. Представена е  диагностика 
на формиращото отношение на учениците към самоподготовката чрез домашна 
работа с помощта на различни учебно познавателни задачи за домашна работа и 
анкетна карта. 
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Информационните технологии са неразделна част от съвременното 
образование и обучение. Познанията придобити чрез новите технологии дават 
възможност у учениците да се развият и личностни умения, които впоследствие 
да подпомогнат интеграцията им в обществото. С приемането на новия закон за 
предучилищно и училищно образование в България се поставиха основите и на 
приложението на компетентностния подход в българското образование. 
Реализирането на този подход може да стане по много начини, един от които е 
прилагането на интегративни връзки в процеса на обучение на структурно и 
функционално ниво. Една възможност за реализация на такива интегративни 
връзки при приложението на компетентностния подход е показана в [1]. 
Формирането на дигитални компетентности у учениците от българските 
училища се осъществява  основно чрез обучението по информатика и 
информационни технологии. В началото на обучението си по информационни 
технологии (ИТ) учениците не са достатъчно информирани за това как да 
използват технологиите в своята самостоятелна познавателна дейност, за да я 
направят по-ефективна и задълбочена. Една възможност да се организира 
допълнителна учебна подготовка по информационни технологии е задаването 
на традиционните за българското образование домашни работи. Това може да 
се реализира  чрез използване на образователен софтуер, уеб сайтове и 
мобилни приложения. Така ще се подпомогне изграждането на умения за 
работа с компютър, до придобиване на нови знания и умения по ИТ и ще се 
формира положително отношение към самоподготовката на учениците. В 
цялостния учебно-възпитателен процес освен като пасивни потребители 
учениците ще се явяват и като създатели на ресурси. 
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Използването на ИКТ в учебния процес засилва интереса на учениците, 
стимулира активността им и допринася за затвърдяване на придобитите знания 
и умения. Днес към традиционната схема учител – ученик – учебник е прибавен 
и компютърът. „Компютърът органично се вписва в образователния процес в 
училище и се явява още едно ефективно техническо средство, с помощта на 
което значително се разнообразява процесът на обучение и изготвянето на 
домашните работи по предмета“. [4].  

Домашната работа, като част от учебния процес е неурочна самостоятелна 
работа, изпълняваща се без непосредствено участие на учителя. Основните ѝ 
цели са да подпомогне усвояването на учебното съдържание, да формира у 
учениците умения за самостоятелна работа, и да формира чувство за 
отговорност. В педагогическата практика задаването и проверката на домашни 
работи винаги са водели след себе си противоречивост, многообразие и 
проблеми. Неслучайно негативното мнение за обучението понякога се дължи на 
начина на задаване на домашните работи, техния обем, критериите за оценка и 
самото изпълнение на домашната работа. 

1. Домашната работа по информационни технологии 
Българските ученици започват да изучават предмета информационни 

технологии в задължителната подготовка в 5. клас. При постъпването в 5. клас 
те са изправени пред различни предизвикателства, в това число справянето с 
по-голямо като обем и сложност учебно съдържание, както и с изготвянето на 
различни по тематика домашни работи. Именно тогава учениците се сблъскват 
с ново учебно съдържание и нови методи за самоподготовка и изпълнение на 
домашни работи. Това може да се използва за формиране на правилно 
отношение на учениците към изпълнението на домашните работи чрез 
специфично мотивиране, подпомагане, поощряване, съобразяване с 
индивидуалните особености и специфичните начини за общуване. 

В 7 клас учениците вече са изучавали предмета и имат изградени навици за 
самоподготовка и изпълнение на домашни работи. Те могат да използват по-
голям набор от инструменти за изпълнение на домашните работи и проекти, но 
не липсват и ученици, които не изпълняват домашните си работи, отнасят се 
негативно към изпълнението и респективно показват по-слаби резултати при 
проверка и оценка на знанията. 

Съществено значение за формиране на отношение на учениците към 
самоподготовката е оценяването на домашната работа по информационни 
технологии. Добре е то да се извърши по предварително предложени критерии 
от учителя, с които учениците да са запознати предварително. Приетите 
критерии трябва да са насочени към процеса на усвояване, осмисляне и 
възпроизвеждане на новата информация. Те могат да са свързани с 
усвояването на предходни знания или с изпълнението на предишни практически 
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задачи. Домашните работи трябва да се добре премислени и пригодени към 
нуждите на учениците. Важна е комуникацията между учителя и учениците: той 
трябва да им помогне да разберат целта на домашните и да предоставя 
достатъчна и полезна обратна връзка. При натоварената програма повечето 
учители не разполагат с необходимото време да проверяват домашните 
индивидуално и да дават подробни рецензии за всеки ученик, но има и други 
начини за проверка на домашната работа и превръщането ѝ в значима част от 
учебния процес. Например учителят може чрез използване на онлайн-
платформи и инструменти да посочи верния начин за изпълнение на домашната 
работа и там всеки ученик да разбере и открие своите пропуски. Който и метод 
за проверка на самостоятелната домашна работа да бъде избран, обсъждането 
и оценяването на домашното са важни за осъществяването на връзката между 
домашната работа и работата в клас и осмислянето на труда, който учениците 
полагат в къщи. Могат да се прилагат и иновативни методи за оценяване на 
учениците като метода за „Автентичната оценка“, описан в [3]. 

2. Типове учебно-познавателни задачи за домашна работа по ИТ 
В изследването са използвани задачи, базиращи се на тезата на Р. 

Трашлиев, който предлага класификация на традиционни и редуцирани 
варианти въз основа на структурните елементи на задачата. Традиционната 
(стандартната) задача включва трите съставки на структурата - дадено, 
търсено, метод. При другите видове задачи (редуцирани) никога не се съдържат 
и трите инвариантни структурни елемента. Авторът ги нарича редуцирани 
задачи от първа степен, от втора степен или от трета степен в зависимост от 
броя и наличността на структурните елементи [5]. Тук използваме и основните 
характеристики на задачите по информатика и информационни технологии, 
описани от К. Гъров в [2]. 

В настоящото изследване са използвани три типа познавателни задачи: 
- традиционна;  
- задача с дадено и търсено /Редуцирани задачи от I степен/;  
- задача, в която има само дадено /Редуцирани задачи от II степен/.  

Всеки тип задача се използва след завършването на конкретна тема от 
учебното съдържание, за да се установи нивото на усвояване на учебния 
материал. 

При използването на традиционен тип учебно-познавателни задачи се 
наблюдава използването на вече усвоени от ученика знания. Той внимателно 
разглежда, запомня и възпроизвежда представения му образец, като това става 
без промяна на модела. Този тип задачи се използват при задаването на 
домашна работа по ИТ в началото на пети клас, когато учениците работят с 
графичния редактор Paint. 
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Пример: Нарисувайте дадената картинка с помощта на Paint, като 
използвате посочените цветове 

 
Добавете следния текст в дясната част на картината като използвате 
инструмента за вмъкване на текст. 

Бяла,спретната къщурка 
Две липи отпред.  
Тука майчина милувка 
Сетих най-напред. 

Форматирайте текста по следния начин: Шрифт Arial, размер – 12 pt, цвят – 
черен 
Изпратете създаденото изображение на електронната поща на вашия 
преподавател. 

При задачите от типа – дадено и търсено, ученикът използва усвоените 
знания и умения в нови условия. В изследването си съм използвала задача, в 
която се проверяват усвоените знания по два учебни предмета /български език 
и литература и информационни технологии/ и за това съм нарекла домашната 
работа „бинарна“. По предмета информационни технологии се прилагат 
знанията за форматиране на текст на ниво символ и на ниво абзац, а по 
български език и литература се проверяват знанията по темата „Думите, като 
части на речта“. 
Пример: Въведете дадения текст в MS Word, спазвайки всички правописни и 
пунктуационни правила! 
Определете думите, като части на речта /граматическите им признаци/, като ги 
напишете в една колона под текста. 
Из „Ян Бибиян на Луната“ 
„Уважаемо събрание – започна той. – Радвам се за интереса, който проявихте към 
моите планове и който ви е събрал тук...Зная, че за мнозина моите намерения 
изглеждат лудешки. Може би те имат право. Но това не може да ме разколебае“… 
Да, аз тръгвам на едно страшно пътешествие. Първото, което човек от Земята 
предприема – пътешествие до Луната. 
Милиони години нашата майка Земя и небесната царица – Луната – си пращат 
мълчаливи погледи, гледат се като тайнствени загадки, виждат се, а не се познават.  
При преписване на текста спазвайте всички правила за въвеждане на текст в 
MS Word! 
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Форматирайте текстовия документ, като зададете за заглавието на текста: 
размер 20 pt, шрифт Georgia, стил получер, подравняване - центрирано, отстъп 
след абзаца - 12 pt, цвят – червен; размер на основен текст – 12 pt, двустранно 
подравнен, шрифт - Arial, отстъп за първи ред във всеки абзац – 1,4 см, 
междуредие – 1,15; думите в колоната след текста - размер – 14 pt, шрифт - 
Times New Roman, подравняване – отляво, междуредие – 1,5см; вашето име, 
класа и номера - дясно подравнен, 13 pt, шрифт Calibri, наклонен, разстояние 
преди абзаца 12 pt, цвят – зелен; името на файла да се състои от класа и номера 
ви. Например: 5б_8_части на речта. 
Готовите файлове изпращайте на електронните пощи на преподавателите по 
информационни технологии и български език и литература. 

Изискващите творчески подход задачи са от типа - имаме дадено /търсено/ 
и ученикът сам решава поставения пред него проблем, като сам организира 
дейността си и използват вече усвоени знания. Тези задачи се характеризират 
с висока степен на самостоятелност и оригиналност на учениците. „Именно чрез 
този тип задачи учениците изразяват своя личен опит, въображение и 
индивидуални способности. [4]. 
Пример: Създайте рекламен материал, в който да представите пет красиви 
места в България. Използвайте най-подходящия от изучените софтуери. При 
изпълнението на домашната работа спазвайте следните изисквания: 
Правилно изберете софтуера, с който ще работите. 
Правилно изберете оформление на заглавния слайд и разположението на 
заглавието. 
Правилно подберете снимките и текста към тях. 
Спазвайте изискването на един слайд да е представена една идея. 
Спазвайте изискването броят на красивите места, за които пишете да 
съответства на броят им в условието на задачата 
Подберете подходящ текст за край във финалния слайд. 
Изпратете домашната работа на електронната поща на преподавателя в срок. 

3. Цел, предмет, обект и задачи на изследването. 
Проблемът за обективното диагностициране и измерване на равнището на 

знанията и уменията на учениците е един от основните проблеми на 
образователната практика. Наред със създаването на дидактически тестове все 
по-голямо внимание се отделя и на самостоятелно изготвените домашни 
работи по информационни технологии и отношението на учениците към 
различните типове познавателни задачи. Използването на тези задачи дава 
възможност при изпълнението на домашната работа учениците да работят с 
различни средства, като различни програми, онлайн-платформи и инструменти. 
Обект на изследването е самостоятелната домашна работа в обучението по 
информационни технологии в пети клас. Предметът на изследването е 
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установяване на ученическото отношение към изпълнението на 
самостоятелната домашна работа по информационни технологии. 

Целта на изследването е диагностика на формиращото отношение на 
учениците към самоподготовката чрез домашна работа по информационни 
технологии. Изследването е проведено с 28 ученици от 5. клас на СУ „Иван 
Вазов“ гр. Сопот. 

Реализирането на целта се свързва с използването на различни учебно-
познавателни задачи за домашна работа и анкетна карта, даваща възможност 
за проучване на отношението на учениците. 

4. Резултати и анализ на изследването 
Въпросите в анкетата, използвана в изследването са пряко свързани с 

възможността за формиране на ученическо отношение към домашните работи. 
Имаме няколко аспекта за формиране на отношение към домашните работи по 
информационни технологии: 

- влияние на домашните работи върху способностите на ученика 
- начини за задаване на домашните работи, критериите за оценка и 

начините за представянето им на учителя 
- иновативни начини за изпълнение на домашната работа 
- затруднения и лесно справяне с поставените задачи 
При отговора на първия въпрос от анкетата се вижда, че повечето ученици 

имат положителна нагласа към домашните работи като цяло. /фиг.1/ Това 
показва, че част от тях осъзнават значението на самостоятелните работи в 
учебния процес. 

   
 фигура 6 фигура 7 

Домашните работи по ИТ спомагат за развитието на уменията по предмета 
при 90% от анкетираните ученици. Наблюдава се повишен интерес към 
усъвършенстване на уменията за работа с различни програми./фиг.2/ 
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Важен момент от изработването на една домашна работа е това дали 
заданието е поднесено по разбираем начин. В случая 95% от  учениците  са 
одобрили начина, по който е зададена домашната работа. /фиг. 3./ За тях 
заданието е разбираемо и те не срещат затруднения с разбирането му. 

   
 фигура 3 фигура 4 

По-голяма част от анкетираните ученици са категорични, че за тях е важно 
как са зададени критериите за оценка на домашната работа. Стремежът им към 
по-високи резултати е свързан пряко с разбирането на критериите. /фиг.4/ 
Правилно зададените критерии помагат на учениците още в процеса на 
изработване на домашната работа те да се самооценят и да установят в каква 
степен са изпълнили заданието и до колко са оправдани техните очаквания. 

За да открият своите пропуски и затруднения при изпълнението на 
домашната работа, 95% от учениците изпитват необходимост от направата на 
анализ на домашната работа след нейното изпълнение./фиг.5/  Независимо по 
какъв начин ще се направи той, учениците считат, че чрез него оценката, която 
са получили, е по-обективна. 

   
 фигура 5 фигура 6 

Един от интересните въпроси в анкетата е свързан с начина на представяна 
на домашната работа на учителя. Именно новостите, с които се сблъскват 
учениците в часовете по информационни технологии в 5 клас, създаване на ел. 
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поща, онлайн-платформи и инструменти, повишават интереса им към 
използването им при подготовката и изпълнението на домашните работи. 74% 
от учениците предпочитат да използват електронната поща и 26% - онлайн 
инструменти./фиг. 6/ 

Бинарните домашни работи са новост в изпълнението на домашни работи 
по информационни технологии. В настоящото изследване съм приложила 
домашна работа по ИТ и български език. Оценяването на домашната работа в 
два аспекта все още се приема с недоверие от учениците в 5 клас. 59% от тях 
са приели с интерес предизвикателството, а 41% не са проявили интерес./фиг.7/ 

   
 фигура 7 фигура 8 

В изпълнението на поставените домашни работи учениците в 5 клас 
изпитват затруднения. Най-трудни за тях са задачите, при които учителят е 
задал изискванията, на които трябва да отговаря домашната работа и 
учениците сами трябва да търсят пътя за постигането им. /фиг.8/ 

Анкетираните ученици предпочитат традиционни задачи и задачи с дадено 
и търси се, като задания за домашна работа. Считат се най-уверени в 
прилагането на готови алгоритми и работа с готови модели на задания. Не е 
малка и частта на учениците /26%/, които искат да проявят творчество и 
индивидуализъм, да изразят своето отношение към темата на домашната 
работа и начина ѝ на изпълнение./фиг.9/ 

   
 фигура 9 фигура 10 
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Удовлетвореността от решаването на домашните работи и отношението на 
учениците към самоподготовката имат пряка зависимост. Колкото ученикът е 
по-удовлетворен от изпълнението на домашната си работа, толкова 
отношението му към нея е по-положително. От фиг.10 и фиг.8 се вижда, че 
макар учениците да изпитват най-големи затруднения в задачите с творчески 
мотив, именно от изпълнението на такъв тип задачи те са най-удовлетворени. 
Предпочитат да разкрият своите виждания, умения и отношения към 
поставените задачи, от отколкото да решават традиционните задачи по 
информационни технологии. Именно чрез изпълнение на творчески задачи  
учениците се учат на самостоятелност, увереност в способностите и 
отговорност. 

5. Заключение 
Съвременното обучение по информационни технологии трябва да развива 

взаимната свързаност на знанията, да стимулира активността и творческата 
дейност на учениците. Използването на различни учебно-познавателни задачи 
за домашна работа е начин за повишаване на мотивацията на учащите се за 
усвояване на учебното съдържание, както и за формиране на отношение към 
самоподготовката по предмета. Прилагането на педагогически методи за 
самоподготовка с използването на съвременни технологии води до създаване 
на разнообразна образователна среда, в която учащият е активен участник в 
процеса на своето развитие. 

В резултат на направените анализи в настоящото изследване можем да 
обобщим, че учениците в пети клас са положително настроени към домашните 
работи по информационни технологии. Макар да изпитват затруднения при 
задачите с творчески характер, те предпочитат да представят своите виждания, 
умения и отношения към поставения проблем. Въвеждането на бинарни 
домашни работи по предмета все още се приема с недоверие, но предизвиква 
интерес у учениците. Използването на различни методи и средства за задаване 
и изпълнение на домашните работи би довело до по-добри резултати в 
усвояването на учебния материал, формиране на положително отношение към 
самоподготовката и повишаване мотивацията за усъвършенстване и учене през 
целия живот. 
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INFORMATION TECHNOLOGY – HOMEWORK IN FIFTH GRADE 

Desislava Vidolova 

Summary: This report examines the importance of information technology homework for fifth-
grade students using innovative methods and online tools. A diagnosis of the students' attitudes 
towards self-preparation through homework is presented, with the help of various learning 
cognitive tasks for homework and a poll. 

Key words: homework, attitude, self-preparation, tasks, information technology 

  


