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В настоящия доклад е направен критичен анализ на учебните програми по ин-
формационни технологии в средното училище с акцент върху релизацията на
дидактическия принцип за системност.

В педагогическата литература различни автори са дали различно тълкуване на
принципите на обучение. В [1] Марин Андреев определя дидактическите принципи
като основни изходни положения за функционалната технологична орга-

низация на обучението. Един от основните принципи на обучение е принципът
за системност, който се състои в усвояването на знанията, уменията и навиците в
определена логическа връзка, в която водещо значение имат съществените призна-
ци на предмети и явленията и тяхната съвкупност представлява цялостна система.
Този принцип изисква новите понятия да се разглеждат в системата от понятия и
познания, която вече е изградена у учениците. От съществено значение е новите
понятия да се интегрират във все по-обобщени системи от понятия, за да се усвои
най-същественото.

Основни предпоставки за реализирането на принципа са [2]:
• Предметната учебна система.
• Държавните документи за образователното съдържание – учебни

планове, програми, учебници.

• Междупредметните връзки.
• Вътрешнопредметните връзки – осигуряват приемственост при изу-

чаване на нов материал.

• Класификацията и сравнението.
• Изложението на учителя, план, схеми, таблици и др.
• Уроците за повторение и обобщение – предназначението им е да съдействат за

по-добро систематизиране на усвоените знания.
Целта на настоящия доклад е да се представи анализ учебните програми по

информационни технологии в средното училище, по отношение на реализацията на
принципа за системност от гледна точка на вътрешно предметните връзки.

В учебните програми и указания по информационни технологии (ИТ) на МОМН
[4, 5] се твърди, че те са изградени на основата на спираловидния принцип за струк-
туриране на учебното съдържание.
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Като цяло спираловидният подход при структурирането на учебното съдържание
е предпоставка за реализирането именно на принципа за системност в обучението.
В [3] e представен модел за структуриране на учебно съдържание по информатика
базиран на спираловидния принцип, който може да бъде приложен за структуриране
на учебното съдържание по информационни технологии.

Спираловидният модел може да се приложи на макро и микро ниво. Макро ни-
вото на спираловидния модел в даден учебен предмет се отразява в цялостната
концепция на учебния план и учебни програми. При микро нивото спираловидният
модел може да се разглежда по отношение на структурирането и изучаването на
учебното съдържание в отделните раздели и конкретните понятия.

В таблица 1 е представена макроструктурата и частично микроструктурата на
учебното съдържание по ИТ в средното училище въз основа на учебните програми
5.–8. клас и т.нар. методически указания за организиране на обучението по ИТ в 9.
клас. Отделните раздели в съответните класове са градирани в различни степени на
сивото. По-тъмният цвят показва по-силен акцент върху съдържанието в учебната
програма. Липсата на фон означава, че даден раздел не е предвиден за изучаване в
съответния клас.

За определяне на ключовите раздели в макроструктурата на учебното съдържа-
ние са използвани основните компоненти на учебните ядра, представени в учебните
програми. Специално място е отделено на етичните норми и правила при използва-
нето на различни информационни ресурси.

Ясно са обособени разделите от учебната програма, в които е нарушен прин-
ципът за системност. Акцентът в компютърната графика е в 5. клас. В 6. клас се
прави надграждане в посока промяна на основни характеристики на графично изоб-
ражение и сканиране на графични обекти. За съжаление в 7. и 8. клас този раздел
липсва, макар че знанията и уменията за обработване на графично изображение са
важни за раздела, свързан със създаването на уеб страници в 8 клас. В 9. клас след
2 годишно прекъсване отново се появяват елементи на компютърна графика.

Разделът Работа със звук и видео е представен само в 2 урока в 5. клас.
Електронните таблици, акцентът, върху които е в 7. и 9. клас, в 8. клас изобщо

не са предвидени за изучаване или актуализиране. На практика обаче именно в 8.
клас електронните таблици биха били много добра предпоставка за осъществяване
на междупредметните връзки с математиката при изучаването на функции. Не бива
да се подминава и фактът, че понятието функция от гледна точка на електронните
таблици се въвежда в учебното съдържание по ИТ още в 6. клас, а в курса по
математика се въвежда в 8. клас.

Сравнително добре в цялостната макро рамка на учебната програма се проекти-
рат разделите за компютърна система и ИТ, текстообработка, компютърни презен-
тации, работа по проект.

Прави впечатление, че принципът за системност по отношение на вътрешно-
предметните връзки се нарушава в учебните програми за 8 клас и методическите
изисквания за организиране на обучението по ИТ в 9. клас.

Като цяло учебното съдържание по ИТ е пренаситено с понятия. Важно е тези
понятия да се прецизират като се направи анализ на микро рамката за всяко поня-
тие и връзките му с изучавани вече понятия. В учебните програми по ИТ трябва
да намерят задължително място конкретните цели на обучение за всяка една тема,
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понятията, предвидени за изучаване в темата, заедно с техните точни формулиров-
ки. Необходимо е при разработването на учебните програми да се спазват основните
дидактически принципи и в частност принципът за системност.
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PRINCIPLE OF ORDERLINESS AND ITS IMPLEMENTATION IN ICT

CURRICULA FOR 5.–9. GRADE

Daniela Dureva-Tuparova

In this paper an analysis of ICT curricula for 5.-9 grade of Bulgarian schools is

presented. The focus of the analysis is stressed on the implementation of the principle

of orderliness in the curricula. The basic gaps which disorder curricula are outlined.
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