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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ЛИЧНОСТНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ
НА УЧИТЕЛИТЕ В "ТЕХНОЛОГИЯ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"
Галина Симеонова
STUDY OF THE PROFESSIONAL-PERSONAL QUALIFICATIONS OF
TEACHERS IN "TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP"
Galina Simeonova

ABSTRACT: The aim of the pedagogical study is to analyze the priority and leading professional and
personal qualities of the teacher teaching the subject "Technology and Entrepreneurship", necessary for forming
student’s willingness and willingness to work in different areas of life, labor skills, as well as to carry out
theoretical and psychological preparation for initiative in the spirit of today's developing society.
The presentation of the present work proves the following basic hypothesis, which must be in front of our
educational system: the satisfaction of the chosen profession; professional-pedagogical direction; professionalpedagogical knowledge; professional-pedagogical skills; ability to self-develop and self-educate; ability for
emotional regulation; the presence of volitional qualities in the personality are the basis of the good teacher who
has been able to educate and develop these qualities in his alumni.
In order to accomplish the objective and the tasks of the study, certain methods were developed, to which
a toolbox was developed. Students, parents, teachers from Inter-school Technological Education Center - Razgrad
20 parents and 10 teachers were interviewed. 20 children aged 11-12 years with good psycho-physical and
intellectual development, corresponding to their age, participated in the study.
KEYWORDS: personal qualifications of teachers, study of teachers, subject "technology and
entrepreneurship".

Предприемачеството и технологиите като цяло се развиват бързо и динамично, а
педагогиката е доста консервативна наука. Обединени в едно тези направления дават
профила на специалиста, който ще се реализира като учител, преподаващ учебния
предмет „Технологии и предприемачество”.
Закономерностите в разгръщане на познанието при учениците се изясняват
психологически, а тяхното целенасочване се свързва с професионалната компетентност
на педагозите. Учителите се ориентират в културно-образователната специфичност на
средата, като стимулират, подпомагат, придружават, мотивират детската
индивидуалност. Учениците и децата са различни, а тези различия стават извор на ново
познание, предпоставка за разнообразяване на способите и стратегиите, както и за
различни варианти при решаването на проблемите от страна на учителите. Това основно
касае техните професионално-личностни качества. При процеса на обучение има нужда
от индивидуализиране на педагогическите цели на базата на специфично конструиран
процес и създаване на условия за развитие на свързани с познавателната дейност,
личностни характеристики и професионална рефлексия на учителите. В тази връзка се
формулират целта, обекта и предмета на настоящето изследване.
Дали някои личностни характеристики и социално-психични детерминанти, които
са обективно зададени за учителите, са значимо свързани с техните професионални
качества? Търсенето на отговора на този въпрос е провокирано с изследването,
представено в настоящата разработка.
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Целта на педагогическото изследване е да се анализират приоритетните и
водещите професионално-личностните качества на учителя, преподаващ учебния
предмет „Технологии и предприемачество”, необходими за формиране у учениците
желание и готовност за труд в различни сфери на живота, трудови умения, а също така и
да извършват теоретична и психологическа подготовка за инициативност в духа на
съвременното развиващо се общество.
Педагогическото изследване се базира на следните опорни точки, които могат да се
разгледат като задачи, поставени пред образователната ни система, в частност пред
подготовката на учителя по „Технологии и предприемачество“. Именно:
- Да се разкрият характерът, структурата и моделите на учителската професия и
необходимите личностно – професионални качества на учителя;
- Да се проучи влиянието на личностните и социално-психичните ресурси върху
реализиране същността на учителската професия
- Да се изясни същността на предмета „Технологии и предприемачество“, както и
специфични качества, нужни на преподавателя по този предмет
- Да се анализира мнението на учители, родители и деца относно необходими
качества на преподавателя по „Технологии и предприемачество“.
На базата на горепредставеното твърдо можем да застанем зад следната основна хипотеза,
която трябва да стои и пред образователната ни система, че удовлетвореността от избраната
професия; професионално-педагогическа насоченост; професионално-педагогическите знания;
професионално-педагогическите умения; способността за саморазвитие и самообразование;
способността за емоционална регулация; наличието на волеви качества в личността са
необходими на добрия преподавател, който съумява да възпита и развие тези качества в своите
възпитаници.
Иновационна рамка на предмета „Технологии и предприемачество”
С новите промени в закона за предучилищно и училищно образование [11] учебният
предмет „Технологии и предприемачество” заменя изучавания до момента, в основното
образование учебен предмет „Домашен бит и техника” – I – IV клас; ”Домашна техника и
икономика” – V и VIклас и „Технологии” - VII – VIII клас. До момента от МОН са одобрени и
публикувани само стандартите на учебните програми по „Технологии и предприемачество” от І
до IX клас. Въпреки това учебният предмет започва да се изучава от учебната 2016-2017 г.
Този учебен предмет е претърпял многобройни промени през годините не само в
наименованието си, но и в своето съдържание. Бил е „Ръчен труд”, „Трудово политехническо
обучение”; „Трудово обучение”; „Труд и творчество”, ”Труд и техника”, ”Домашен бит и
техника”, „Домашна техника и икономика” и „Технологии”. Училището като институция има
мисия, която да изпълни към подрастващото поколение, а именно да формира и възпитава
адекватни знания, умения навици, компетентност и качества според актуалните обществено
икономически условия [4].
Преименуването на предмета е свързано с динамичното развитие на обществото в
технологичен, социално-културен аспект, което дава своето отражение във всяка сфера на
живота също и в образованието.
Промяната на образователния модел на технологично обучение и разработването на нови
методики е бавен процес, но промените дават нови възгледи и възможности за обучение. Фокусът
се насочва от „Бит и технологии” към „Технологии и предприемачество”, тъй като в този учебен
предмет заложените дейностите и заниманията имат изключително значение за изграждането на
отношение към труда, което е съществена предпоставка за формиране на личностни качества и
отговорности в началния етап на образование. Трудът като вид дейност е от значение не само за
оцеляването на индивида, но и за цялостния прогрес на обществото, както и за осигуряване на
духовни и материални блага.
Основа в съдържанието на предмета остава отношението към труда, усвояване на умения
за изпълняване на основни технологични операции при изработване на дадено изделие,
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формирането на представи за различни материали, опазване на околната среда, формиране на
екологично съзнание и т.н.
„Технологии и предприемачество” като учебен предмет е част от ключовата компетентност
„Технологии и предприемчивост”, базирана на референтната рамкова програма на Европейския
съюз за „Учене през целия живот”. В този смисъл се променя не само името на предмета, но и
образователният възглед – възпитание в дух на предприемачество.
„Предприемачество” е икономическо понятие, което в училище се разглежда в неговите
проекции в контекста на възпитаването на качествата инициативност, предприемчивост,
отговорност и възпитаването на находчивост. Целта е провокиране на активността и
деятелността на учениците, като им се предоставя възможност и условия за избор на
индивидуална проява на творчество.
Няма конкретна формулировка на понятието „предприемачество”, а също и на
„предприемач”. Поставят се различни акценти на явлението „предприемачество”, като основна
дейност на предприемача.
Изпъкват няколко акцента на понятията „предприемачество” и „предприемач”:
Предприемачеството изразява иновативността, в способността да се предвидят,
организират и реализират нови икономически и социални проекти и идеи;
Предприемачеството е знание и поведение;
Предприемачеството е съвкупност от лични качества, инвестирани в свободна
конкурентна среда;
Предприемачеството е иновативност, креативност, промяна, оползотворени възможности.
Понятието „предприемач” произлиза от предприемам, имам намерение да се занимавам с
нещо. В икономиката и финансите е човек, който извършва предприемаческа дейност или
подемане на нова инициатива с цел печалба и развитие. В определения за предприемач се поставя
акцент върху психологическите характеристики и личностни качества. Истинският предприемач
трябва да притежава лидерски качества за водене на фирма или организация, да умее да подбира
персонал, да умее да ръководи ресурси и хора.
Това са само част от определенията за предприемачеството и предприемача, което е
достатъчно показателно, че възпитанието и обучението на подрастващите е средата, където найуспешно би се реализирала всяка иновация и промяна на възгледите в образователен аспект.
В традиционното българско образование е поставена обща рамка, в която учителят е
носител на знанието, поставя определена задача по образец, като с това приключва процесът на
обучение, в голяма степен демотивира учениците, води до ниска познавателна активност и
самоинициативност. Стандартите поставят общата рамка всички да правят всичко, без да се
отчита различието в индивидуалните интереси, практическите възможности и умения.
Преименуването на учебния предмет е иновационно решение, което променя философията
на технологичното обучение.
Инициативността и предприемачеството се разглеждат като следствие от осигуряваните в
обучението практико-действени условия за избор на активностсамостоятелно вземане на
решение и поемане на отговорност за извършената трудова дейност от всеки ученик. Чрез
комплекс от технологични знания и умения, свързани с практиката и житейския опит на
учениците, постепенно се изграждат съвременните ключови компетентности, определени с
Европейска референтна рамка [6].
Качества като инициативност и предприемчивост са седмата от осемте ключови
компетентности, определени с Европейската референтна рамка, която най-тясно кореспондира с
технологичното обучение [5].
Това аргументира причината за промяна на наименованието на учебния предмет, която е
цитирана в учебната програма по „Технологии и предприемачество” от първи до десети клас. За
целите на настоящата дипломна работа следва да бъде направен по-задълбочен анализ на
учебните програми и стандарти от І-VІІ клас. Така ще се уточнят промените в целите,
стандартите и очакваните резултати на иновационната рамка, заложена в новата учебна
програма по „Технологии и предприемачество”.
Организация и методика на педагогическото изследване
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За да се осъществят целта и задачите в изследването, са използвани определени методи,
към които е разработен инструментариум. Проучено е мнението на ученици, родители,

учители от Междуучилищен център по технологично обучение - гр. Разград
Анкетирани са 20 родители и 10 учители. В проведеното изследване взеха участие
20 деца на възраст 1112 год. с добро психо-физическо и интелектуално развитие,
съответстващо на възрастта им.
В анкетирането участваха общо 50 респонденти. От тях 87,4% са жени, а 12,6% –
мъже. 94,1% от изследваните възрастни лица са с висше образование (професионален
бакалавър, бакалавър, магистър).
Възрастовото разпределение е показано на Фигура 1, като съотношението между
различните възрастови групи се запазва при всички групи изследвани лица.

Фиг. 1. Възрастовото разпределение на респондентите
Основен използван метод в емпиричното изследване е анкетата.
Анкетирането (анкетата) е метод за събиране на данни, при който изследователят
получава информацията непосредствено от представители на населението, подбрани по
такъв начин, че на основание на техните отговори да може с достатъчна степен на
надеждност да се правят изводи за цялото население или за някаква негова част. Прилага
се за изследване на мнения и отношения на изследваните лица за определени събития и
факти. Анкетирането се осъществява с помощта на анкетна карта, която по същество е
система от въпроси и отговори, носещи информация за мненията и отношенията на
изследваните лица. Лицата, които отговарят на въпросите, се наричат респонденти.
Поставените в началото цел и задачи очертават в най-общ вид емпиричния етап на
изследователската дейност. Те изискват прилагането на адекватни изследователски
методи, чрез които да се формират и диагностицират елементарните компетентности в
реалната практика и родителство.
Емпиричното изследване се придържа към принципните основни етапи на
организация на психолого-педагогическите изследвания, изведени от Г. Бижков [1].
- Планиране и организация на изследването;
- Разработване на изследователска концепция;
- Провеждане на изследването.
Първият етап на изследването обхваща периода месец март 2017 г. В него се
обединяват дейности, насочени към планирането, организацията и провеждането на
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изследването. Бяха анкетирани родители и учители с молба за съдействие по отношение
провеждане на анкета.
Акцентът е поставен върху някои основни аспекти:
- Смятат ли родителите и учителите, че предметът „Технологии и
предприемачество“ ще даде възможност на детето да се реализира по-добре в
обществото.
- Относно конкретни професионални и личностни умения на учителя в общуването
с децата и възпитаването в самостоятелност и индивидуалност.
- Използва ли учителят правилния подход и стимулира ли учениците?
- Умее ли учителят да стимулира учениците за справяне с трудностите в процеса на
обучение и да зачита уникалността на всяко едно дете?
Анкетното проучване се реализира в рамките на два часа дневно. В хода на
изследването се използваха следните диагностични процедури:
- Попълване на анкета от родителите, с която се цели да се получат данни за
родителите, както и да се изгради представа за техните очаквания за обучението на
децата им.
- Беседа и анкета с учители  експерти, целяща проучване на компетентното им
мнение, относно професионално-личностните качества на учителя по предмета
„Технологии и предприемачество“ като допълнително учебно съдържание и методиката
на въвеждането му.
В хода на същинското изследване времетраенето на анкетирането варираше от 15
минути до 20 минути. Факторът време се оказа много важен при уговарянето на среща
със заети и трудно достъпни родители.
По време на индивидуалните срещи е съблюдаван редът на въпросите, така че
интервютата да могат да бъдат дефинирани като „структурирани”. Така подбраната
методология позволи да се получат открити, ясни и изчерпателни констатации, да се
получи активен отзив и заинтересованост на интервюираните и подкрепата им в
задълбочаването на изследването.
По отношение на фактическото провеждане на изследването е важно на първо
място да се уточни, че се спазваше анонимността и конфиденциалността на участниците
във всички стадии на изследването. Второ, бе предложено да се съблюдава
„информирано съгласие” както преди започването, така и в края на процеса.
Проследяването и сумирането на изразените виждания и становища на респондентите се
основава на дословно позоваване на техните отговори.
Анкетата за педагозите включва дванадесет въпроса, за родителите единадесет, а
за учениците тринадесет. Въпросите са с избираем кратък отговор (дума), който те трябва
да отбележат. Има въпроси с възможност за отворен отговор и възможност за свободен
текст.
Важно е изрично да се подчертае, че подреждането на въпросите отразява не
толкова йерархията на тяхната значимост, колкото има за цел постигането на
целенасочено и смислено структуриране на анкетата.
Дизайнът на анкетите съдържа четири важни параметъра:
1. Място на креативността и творческото мислене като лични и професионални
качества при учителите.
2. Уменията им да се адаптира учебното съдържание към промените в
съвременното ежедневие и икономически промени.
3. Роля на комуникативни умения и адаптивносттаим към съвременните
технологични и икономически постижения.
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4. Роля на уменията за поощрение, позитивиране и ниво на доверие от учениците.
Анкетната карта се състои най-общо от три основни части: уводна, основна и
заключителна (демографска) част.
В уводната част на респондента се разясняват задачите на изследването, така че да
се убеди в значимостта на анкетата и в това, че тя си заслужава времето, което ще отдели
за нея.
Основната част на анкетната карта съдържа формулираните предварително и
структурирани в определена последователност въпроси, с помощта на които да се получи
необходимата информация.
Изследването съдържа и чек-лист относно качествата на преподавателя по
„Технологии и предприемачество“. Чек-листът е една по-елементарна форма от
въпросника, представляваща списък от характеристики или въпроси (съждения),
служещи за пътеводител при извършването на систематично обследване, в това число и
наблюдение. Използва се за оценяване на начина на работа (учебни постижения),
професионална годност и качество на труда, отношение към различни ценности, оценка
на качествата на учебната документация (планове, програми, учебници) и продукти на
труда и дейността и пр. [2,3].
Отговорите носят голяма доза субективизъм, тъй като всеки притежава
индивидуален стил на общуване .
Резултати от анкетното проучване с родители
Сумарните избори на родителите  респонденти за значимите личностни качества,
които искат да притежават учителите на техните деца, извеждат на преден план следните
ориентации: организираност; честност; отговорност; любознателност; самоинициатива;
предприемачески дух; настойчивост и упоритост; контактност; борбеност; находчивост;
самоувереност. Интерпретацията на ориентациите като групова принадлежност е
свързана с избор на качества от различни групи, но водещи са волевите качества,
качествата, определящи бъдещата жизнената позиция и качествата, изразяващи
нагласата към дейност.
На въпроса: Запознати ли сте с учебния предмет „Технологии и предприемачество
и намирате ли за необходимо да получите повече информация от учителя на Вашето
дете? всички родители отговориха положително.
Съотношението на положителни и отрицателни отговори на въпроса: Смятате ли,
че този предмет ще даде възможност на детето Ви да се реализира по-добре в
обществото? е 75% към 25% (фигура 2).
На въпроса „Забелязвате ли креативност, идеи и творческо мислене у учителят на
детето Ви по технологии и предприемачество?“  получените отговори са: не - 65,63%,
да - 28,13%, не мога да преценя - 6,25% (фигура 3).
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Фиг. 2. Процентно съотношение на
отговорите по първи въпрос

Фиг. 3. Процентно съотношение на
отговорите по втори въпрос

Относно нагласата за творчество и адаптивност на учителите обобщените
резултати показват - 87,5% от анкетираните отговориха положително, а 12,5% отрицателно(фигура 4).
На групата въпроси за комуникативни умения с 90,63% отговориха положително
/в различните му варианти/ , а 9,38% отрицателно / те посочиха, че следва да се спазва
указаната от МОН програма за оценяване, без значение интереса на детето (фигура 5).

Фиг. 4. Процентно съотношение на
отговорите по трети въпрос

Фиг. 5. Процентно съотношение на
отговорите по четвърти въпрос

Анализ на резултатите от анкетното проучване на учителите
От анкетите с педагозите се получиха следните количествени резултати:
- Участвали ли сте в квалификационни форми на технологично-предприемаческа
дейност, проведена от други институции и кои?  76 % отговарят положително, 2
процента отрицателно, като 22% смятат, че са нужни нови знания на учителя и сред найчесто обсъжданите в теоретичен и практически аспект това са иноваторски; Образец;
Консултант; Инициатор; Сътрудник (фигура 6).

Фиг. 6. Процентно съотношение на
отговорите по първи въпрос

Фиг. 7. Процентно съотношение на
отговорите по първи въпрос

- Отразява ли се положително квалификационно-предпиемаческата дейност,
провеждана от други институции върху Вашето професионално развитие ?
Съотношението е 75 % положителни отговора на 25 % отрицателни, което
онагледява тенденцията към несъобразяване с новите тенденции, въпреки внедряването
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в практиката на образователни технологии, предполагащи нови професионални роли
(фигура 7).
 Въпросите относно съобразяването при обучение с интересите и потребностите
на учениците в обобщен вариант (фигура 7):
 Носи полза на учениците в тяхното обучение по конкретния предмет – 27 %
 Следва да е адекватно на учебната програма за конкретния клас – 43%;
 Надгражда познанията на учениците – 30%;

Фиг. 8. Процентно съотношение на
отговорите по трети въпрос

Фиг. 9. Процентно съотношение на
отговорите по четвърти въпрос

В състояние ли е учителят да комуникира еднакво добре както с учениците, така и
с родителите? На този въпрос всички педагози са отговорили положително.
Според анализа на отворените въпроси се очертават следните тенденции (фигура
9):
 Стремеж към самостоятелност в дейностите, извършвани от децата в клас – 25 %;
 Творчество и креативност в изпълнение на поставените задачи  25 %;
 Познавателна активност и търсене на допълнителни информационни източници –
10 %;
 Като друго са посочени и: обучава се по пътя на създаване на културна развиваща
среда.
От проведените беседи и интервюта с учителите може да се направят следните
изводи:
Педагозите са склонни да подпомагат усвояването на подрастващите във всяка една
дейност. Подпомагат чрез приоритетно използване на разнообразни форми на работа
изграждането на вътрешно-груповата структура и междуличностни взаимодействия.
Обновява, разнообразява и обогатява непрекъснато съдържанието и формата на
възпитателно-образователното взаимодействие с учениците.
Изграждат собствен стил на личностно значими взаимоотношения, стимулиращ
индивидуалните особености на децата и специфичния начин на живот и организация в
класа.
Подкрепят възгледите, че следва да се подбират адекватни за конкретните условия
насоки, методи, средства и педагогически действия за възпитателна и учебнопознавателна работа.
Поощряват и осигуряват свобода на ученика за избор, импровизация,
инициативност, самостоятелност, изява, творчество, самовъзпитание и самообучение.
Поддържат разбирането, че в основата на възпитанието и обучението е познавателната
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активност, интелектуалната креативност и детската фантазия, позитивно отношение към
ученето, изследването, откриването и самостоятелното опознаване на света; устойчивата
мотивация за активна групова дейност и навици за съвместна учебно-познавателна
дейност, способност, отчитане и разбиране гледната точка на другите.
Наблюдава се желание да отчитат и разбират вътрешната позиция на учениците при
всяка конкретна ситуация и се поощрява стремежа за самостоятелност и за организиране
дейността си според естествено възникващите в ежедневието познавателно-проблемни
ситуации,
Насочването на професионалната активност е предимно в посока на разбиране,
обективиране и целенасочване на детското познание.
Така се пристъпва съответно и към разрешаване на следните специфични задачи:
- проучване на професионално-личностни ориентации, свързани с познанието и
възможностите, което е качество и задължение на детските учители;
- постигане на личностно, професионално и дейностно самоопределяне по посока
на детското познание;
- извеждане на условия за подкрепа на децата.
Професионалният опит прави възможно конкретизирането на проблеми, свързани
с практиката на възпитателно-образователния процес. Педагозите наблюдават дълбока
връзка между езика и преобразуването на представите за собственото мислене, памет и
познание у децата.
Основните показатели на професионалната компетентност на учителя по ТП с
допълнителна професионална квалификация са: удовлетвореност от избраната
професия; професионално-педагогическа насоченост; професионално-педагогически
знания; професионално-педагогически умения; способност за саморазвитие и
самообразование; способност за емоционална регулация; наличие на волеви качества на
личността.
Анализ на резултатите от анкетното проучване на ученици
Анализът на отговорите на децата са почти изцяло положителни. На 100 %
учениците харесват предмета. Доволни са от преподавателите и комуникацията с тях.
Ентусиазирани и активни са за извънкласни дейности по предмета.
Възможно е резултатът да е определен от мястото на провеждане на емпиричното
изследване, където се провеждат извънкласни мероприятия.
Съобразяването от страна на родителите и учителите, както и всички свързани с
възпитанието и обучението на децата с природно зададения познавателен интерес е
предпочитано и прието като необходимо при анкетираните респонденти.
Анализ на резултати от проучване чрез чрез чек-лист
Отношението на учителя към професията определя в много отношения качеството
на неговия труд.
По целия свят доминира становището, че учителската професия е загубила от своя
престиж поради това, че е традиционна и поради всеобщността на труда и свързаното с
нея по-високо образователно ниво на населението. За това способстват и ниският
професионален статус, неблагоприятните условия на живот на учителя, високата
заболеваемост, нарушената социална, възрастова и полова структура на професията и т.
н.
На първия въпрос от чек - листа дали индивидуализмът присъства по време на
учебните занятия, 80 % от анкетираните отговарят положително.
Също такъв е и процентът положителни отговори на втория въпрос, т.е. между
учители и ученици има в голяма степен взаимно разбирателство. Това се дължи, може
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би, на факта, че учителите успяват да спечелят доверието на своите възпитаници и да ги
накарат да им се доверят. Относно гъвкавите методи на преподаване отговорите са поразнообразни, в смисъл че тук преобладават тези от типа „Не мога да преценя” (55 %).
Това навежда на извода, че учителите или все още не използват достатъчно новите
технологии и иновативни подходи, или нямат доверие в това, което правят.

Фиг. 10. Гъвкавост на използваните
методи за преподаване

Фиг. 11. Участие на учениците в учебния
процес

Все още превес имат отрицателните отговори на въпрос № 6: Учениците вземат
участие при планирането на дейностите в часа, при използването им при оценяване на
резултатите от тяхната работа. Процентът на негативните оценки е 65 и това е явно
поради факта, че учениците не могат да преценят достатъчно добре собствените си
знания и възможности, за да се включат активно в планирането и оценяването. Явно е,
че учителите трябва да работят в тази насока и да изградят достатъчно самочувствие у
децата относно техните знания.
Отношението на учителя към професията е основен личностен параметър,
определящ качеството на неговия труд. На изследването на проблемите, свързани с
привлекателността на професията и в социологически, и в психологически план са
посветени множество публикации. Доминира становището, че учителската професия е
загубила от своя престиж поради това, че е традиционна и поради всеобщата
интелектуализация на труда и свързаното с нея по-високо образователно ниво на
населението. За това способстват и ниският професионален статус, неблагоприятните
условия на живот на учителя, високата заболеваемост, нарушената социална, възрастова
и полова структура на професията и т. н.
Отношението на учителя към професията е основен личностен параметър,
определящ качеството на неговия труд. На изследването на проблемите, свързани с
привлекателността на професията и в социологически, и в психологически план са
посветени множество публикации. Доминира становището, че учителската професия е
загубила от своя престиж поради това, че е традиционна и поради всеобщата
интелектуализация на труда и свързаното с нея по-високо образователно ниво на
населението. За това способстват и ниският професионален статус, неблагоприятните
условия на живот на учителя, високата заболеваемост, нарушената социална, възрастова
и полова структура на професията и т. н.
Сред многото възможни подструктури на личността неизбежно трябва да се
обособят психодинамична подструктура (темперамент, половоролеви стереотип) и
съдържателна подструктура (доминантни потребности, мотиви, установки, ценностни
ориентации), както и някои от най-характерните и значими за изследването личностни
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черти, които по същество трудно могат да се вместят в тази схема и имат комплексен
характер. Преобладаването в основата на структурата на учителската личност на
висшите потребности е извънредно благоприятно както за учителя сам по себе си, така и
за хората около него (респективно учениците), за които е модел за подражание. Това
означава по- висока биологическа ефективност, завършеност на личностното развитие,
по-богата душевност, по-често преживяване на радост и щастие.
Почти 100 процента (95 %) са положителните отговори на въпроса за това дали
учителят използва предвидливо и ефективно времето в класната стая. Тук следва да се
направи изводът, че поради опита преподавателите умеят да разпределят достатъчно
добре времето си, но трябва да отчетем и допълването на този отговор, че много от тях
се оплакват, че учебният час не им е достатъчен като продължителност. Също толкова
са отговорите „Да” на въпроса дали учениците имат изградени добри навици за работа в
клас.
Мнозинството от преподавателите използват иновативните методи на преподаване,
имат необходимия набор от дидактически средства и ги използват по предназначение.
Положителните отговори (95 %) на въпрос № 15 от чек - листа свидетелстват, че залагат
на затвърждаването на учебния материал, а не само на теоретическата му страна.
На въпрос № 17, 85 % от интервюираните отговарят, че при усвояването на
основните знания и умения, както и при работата по всички раздели в учебната програма,
се обръща особено внимание на разбирането, а не на запомнянето.
Заключение
Отношението на учителя особено по предмета „Технологии и предприемачество“
към професията е основен личностен параметър, определящ качеството на неговия труд.
Доминира становището, че учителската професия е загубила от своя престиж поради
това, че е традиционна и поради всеобщата интелектуализация на труда и свързаното с
нея по-високо образователно ниво на населението.
За постигането на поставената цел и проверка на хипотезата в работата бяха решени
и поставените задачи.
Сред многото възможни подструктури на личността неизбежно трябва да се
обособят психодинамичната подструктура (темперамент, половоролеви стереотип) и
съдържателната подструктура (доминантни потребности, мотиви, установки, ценностни
ориентации), както и някои от най-характерните и значими за изследването личностни
черти, които по същество трудно могат да се вместят в тази схема и имат комплексен
характер.
В хода на анализа от допитването се изясни, че основните показатели на
професионални качества на учителя по технологии и предприемачество са:
удовлетвореност от избраната професия; професионално-педагогическа насоченост;
професионално-педагогически
знания;
професионално-педагогически
умения;
способност за саморазвитие и самообразование; способност за емоционална регулация;
наличие на волеви качества в личността.
Преобладаването в основата на структурата на учителската личност на висшите
потребности е извънредно благоприятно както за учителя сам по себе си, така и за хората
около него (респективно учениците), за които е модел за подражание. Това означава повисока биологическа ефективност, завършеност на личностното развитие, по-богата
душевност, по-често преживяване на радост и щастие.
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗВЪНКЛАСНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В VI
КЛАС - „РАБОТА С ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ “
Джеврие Назим Ахмед
EDUCATIONAL TECHNOLOGY FOR OUTDOOR FORM OF TRAINING IN 6th
GRADE - "WORKING WITH TEXTILE MATERIALS"
Dzhevrie Nazim Ahmed
ABSTRACT: Еducational technology for outdoor form of training in vi class - "working with textile
materials".
KEYWORDS: analysis, design, development, implementation, evaluation.

Технологията като форма на съзнателната целенасочена дейност на социалния субект
означава набор от начини за действие както с човешки, така и с материални инструменти, които
се прилагат за сигурно осъществяване на предварително набелязаната цел. В този аспект
образователните технологии се разглеждат като теории за преподаване и учене, определени от
глобалната цел на образованието, а именно формиране индивидуалността на ученика. Следвайки
логичното изложение стигаме до образователните технологии, които в педагогическата
литература се идентифицират с понятието "дизайн на обучението". Значението на думата дизайн
се приема като "творчество на форми, художествено оформяне на промишлено изделие,
художествено проектиране".
Науката "дизайн на обучението" се определя като нов етап в развитието на образователните
технологии. Изхождайки от интерпретирането на понятието „дизайн на обучението” се вижда,
че е компонент от цялостния процес на обучението, който се изразява в целта  повишаване
качеството на обучението според индивидуалните особености и потребности на учениците и
технологията, свързана с конструиране на обучението както и неговата ефективност.
Целта на педагогическата технология се заключава в практическото осъществяване на
теоретичните конструкции в образователната сфера. Тя се отличава със своя приложен характер
и е предназначена да реализира на практика новите педагогически идеи, принципи и правила на
„чистата наука".
Съвременната педагогическа технология се отличава със следните черти:
 съвременност  постоянен стремеж към внедряване в образователната практика;
 оптималност  стремеж;
 интегралност – синтез на резултатите; научност; програмиране на дейността на учащите
се и на преподавателите;
 оптималност на материалната база на учебния процес;
 качествена оценка на резултатите от обучението;
 широко използване на съвременни технически средства за обучение и дидактически
материали .
В последните години много автори предпочитат понятието „образователна технология".
Аргументът е, че тя решава едновременно дидактически и възпитателни задачи и не разделя
обучение, възпитание и развитие. Може да се обобщи, че същността на педагогическата
технология се изразява в стремежа към постигане на по-висока ефективност на учебновъзпитателния процес, на гарантирани оптимални резултати от обучението и възпитанието.
Образованието е отворена, сложна, нелинейна, динамична система.
Всеки учител прилага една или друга технология по свой собствен начин. Той се
съобразява с технологичния модел, но подбира и онези процедури, които най-добре отговарят на
неговите природни дадености, на неговата професионално-педагогическа подготовка и на
неговия опит.
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Спецификата на образователните технологии произтича от това, че са предназначени за
работа с човека. Той е най-голямата уникалност на природата. Неговият живот, поведение,
желания и възможности са феноменални. Следователно в областта на образованието,
технологиите, които се използват, са повече уникални, отколкото рутинни и повече
интелектуални [2].
На 6 февруари 2012 г. в Министерство на образованието и науката (МОН) стартира проект
„Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ), който е част
от схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора”.
Философията на проекта е „Да се изведе социалната мрежа от интернета и да влезе в клас”.
Една от целите е да се върне нормалното общуване между децата, което да става в класната стая,
а не във виртуалното пространство. Друга цел е да се стимулира реформата в училищното
образование. Така директорите са изправени пред предизвикателството да участват в европейски
проекти. И като краен резултат с проекта да се създадат нови лидери, които да проявяват
лидерството си в други форми.
Един от индикаторите за успех на проекта ще бъде намаляване на броя учениците с
агресивно поведение и на отпадащите от училище.
Анализът на съвременното състояние и тенденции в развитието на извънкласните и
извънучилищни дейности у нас и по света показва, че те са обективна необходимост за осмисляне
на свободното време на учениците и за развитие на техните интереси и дарования [3].
Дизайнът на обучението е процес на разработване на система, в която да бъдат
организирани структурните елементи. Той включва последователно обръщане на внимание на
отделните етапи и съставни компоненти на създаването на едно ефективно обучение, което да
удовлетворява нуждите на участниците в него.
Най-общият модел на системен дизайн на обучението включва:
 определяне потребността от обучение (Защо е необходимо обучението? Към какви
проблеми ще бъде насочено?);
 формулиране на целите на обучение (Какво учащият се надява да научи в резултат на
обучението, за да задоволи потребностите си?);
 избиране на стратегиите на обучение (Какви методи на обучение ще се използват, за да
постигнат целите и да се задоволят потребностите?);
 оценяване на обучението ( Как преподавателят ще разбере дали учащият се е постигнал
целите и е задоволил потребностите си?).
Ефективният модел за системен дизайн в обучението трябва да бъде гъвкав и адаптивен.
Това изискване се определя от разнообразието на дидактическите проблеми и стратегическите
възможности за тяхното решаване.
Модел за системен дизайн на обучението ADDIE - АПРОО е абревиатура на
наименованията (на английски език) на фазите в един обобщен модел за системен дизайн на
обучението Analysis (анализ) Design (проектиране) Development (разработване) Implementation
(осъществяване) Evaluation (оценяване).

Схема 1. Модел за системен дизайн на обучението ADDIE — АПРОО
Избираме модела ADDIE - АПРОО за системен дизайн на извънкласна форма на обучение
по модул „Текстилни материали в VI клас”, защото той е ориентиран към обучението,
центрирано към учащите се, а не към преподавателите, т.е. конструирането на обучението като

16

учебен курс е насочено към ефективно учене, а неговата основа са потребностите на учащите се.
Резултатите от процесуалното оценяване, реализиращо се във всяка фаза във вътрешно активния
процес на дизайна на обучението, може да върне преподавателя обратно към предходната фаза.
Възможността продуктът, разработен на всяка фаза, да се използва като начало за следващата е
отличителна характеристика на този модел и е подходящ за обучението.
Анализът е основа на всички останали фази, защото определя какво трябва да бъде
изучено; проблемът и неговият източник очертават всевъзможните решения и се реализира
съдържателен анализ. Въпросите, от които зависи дизайнът, на обучението са:
 какви са потребностите на обучението; какви са учебните цели на курса на обучение;
 коя е аудиторията или с какво се характеризират учащите;
 каква е съществуващата ситуация на обучение;
 какви ресурси са необходими: къде и как ще се реализира обучението;
 как и с колко ще бъде финансирано.
В края на фазата "Анализ" се изяснява общата цел на обучението и се конкретизират
задачите [1].
Имайки предвид тези изисквания за фазата "Анализ" на модела ADDIE, ще се спрем на
обучението в часовете на извънкласната форма "Работа с материали " в VVI клас.
Програмата за извънкласна подготовка надгражда съдържанието на обучението по
„Технологии и предприемачество“ в VVI клас. Тя е насочена към продължаване на процеса за
формиране на обща технологична грамотност на учениците и осигуряване на основни знания,
умения и нагласи, необходими за по-широка, задълбочена и обобщаваща учебна дейност в
областта на текстилните материали.
Целите на обучението са:
 да се разшири разбирането на връзките между повишаване на културата на бита и
усъвършенстване на техниката и технологиите, между качеството на работата и качеството на
потреблението, както и действено-практическо отношение към труда в полза на себе си или на
други хора;
 да се формира разбиране, че работата трябва да бъде планирана и извършена в условията
на лична предприемчивост, творчество, сътрудничество, акуратност на действията и
обезпеченост с ресурси, че качеството на резултата зависи от качеството на работата;
 да се формират знания за правилата на взаимодействие при реализация на съвместни
дейности и проекти и умения да се стремят да осъществяват индивидуални и групови дейности
чрез спазване на основните принципи за качество и безопасност [2].
Характеристиката на учениците от V и VI клас се базира на нормативните документи и
съвременната педагогика и психология. Възрастта 1112 години, в която те попадат, е на
границата на два периода - начален етап (който обхваща периода от 67 до 1112 години) и на
прогимназиален етап (1215 години). Това означава, че в развитието на детето ще забележим
проява на елементи на психологическа характеристика и на двата периода.
В сравнение с началното училище ученикът се отнася с по-голямо внимание и уважение
към мнението на съучениците си, повишава изискванията си към личността, качествата и
компетентността на учителя. Ако ученикът е обиден или засрамен от оценката на учителя по
време на учебния час, ще възникне остър конфликт, който ще определи негативното му
отношение към работата. У него се развива самооценката. В емоционалната сфера също
настъпват промени. В началното училище детските емоции се управляват лесно, докато в
прогимназиалния етап се управляват трудно. Ако ученикът среща трудности при изпълнение на
задачата, той не я изпълнява до край и понякога може да унищожи творбата си. Но ако
поставената задача предизвиква положителни чувства, ученикът работи с желание и упоритост.
Ето защо е важно задачите и изискванията да се поставят така, че ученикът да изпитва
положителни емоции и чувства при тяхното изпълнение. Това ще мотивира работата му. Детето
предпочита всички онези форми на обучение, в които се реализира стремежът му да се доближи
до нивото на възрастните. Затова то харесва самостоятелните форми на работа, увлича се от
изследователска дейност [3].
В учебния процес е много важно ученикът да бъде убеден в социалното значение и
личностната ценност на знанията, които получава в извънкласната форма на обучение. Това го
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мотивира да работи и участва в заниманията по модул на образователна извънкласна форма на
обучение “Работа с текстилни материали”
Каква е съществуващата ситуация на обучение?
Държавните образователни изисквания са основата, върху която конкретното учебно
съдържание се интерпретира от учителя за създаване на модел за учебен процес.
Фазата "Разработване" или процесът по създаване на материалите е продължение на
предходните. В нея се разработват урочните планове и необходимите дидактически средства.
Проектният метод на обучение е постижение на реформаторската педагогика на ХХ век,
изградена въз основа на социалния опит на детето, на неговите потребности, интереси и
възможности. Този комплексен метод за усвояване на знания и умения отговаря в най-голяма
степен на увеличаващите се изисквания на модерните текстилни технологии за професионална
реализация, информация, комуникация и управление. Работата по проекти в модул на
образователна извънкласна форма на обучение“Работа с текстилни материали” предоставя
възможност за интеграция както на теоретични знания от различни области на технологичното
обучение, така и между теорията и практиката в разглежданата от нас област. Поради това този
метод може да е изключително ефективен в учебния процес по „Технологии и
предприемачество“ като предмет с подчертано интегративен характер и практическа насоченост
VVI клас [5].
Работата по проект в модул на образователна извънкласна форма на обучение „Работа с
текстилни материали”  „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски
хоризонти” (УСПЕХ) на Министерството на образованието, науката и младежта (МОН), което
означава по-продължителна работа (процес) по определена тема с цел получаване на конкретен
резултат (продукт). Кои са по–важните особености на метода по отношение на:
 учебната дейност – ориентация към практически, интелектуални и манипулативни
действия: проучване, изследване, експериментиране, решаване на проблеми, изработване, акцент
повече върху учението и по-малко върху преподаването;
 формите на обучение – предимно индивидуална и партньорска работа, работа в екип,
вместо фронтална организация на кулинарния процес;
 място на обучение – учебен процес не само в класната стая, но и в кабинета,
библиотеката, дома;
 средствата – различни информационни и комуникационни техники и технологии,
разнообразни текстилни материали;
 учениците – повече самостоятелност при планиране и осъществяване на текстилните
идеи за работа с материали;
 учителят – предимно съветник и координатор, който стимулира ученическата
активност и самостоятелност, създава благоприятни условия за пълноценна изява и развитие на
способностите, подпомага опитите за генериране на идеи, предложения и отношения;
 резултати - в края на работата се получава конкретен резултат: Може да се оцени
визуално текстилното изделие.
Етапи и организация на проектната дейност в модул на образователна извънкласна
форма на обучение „Работа с текстилни материали”:
Работата по модула протича под ръководството на учителя и обхваща следните етапи:
1. Подготовка за проекта:
 обсъждане на темата, целта и ползата от проекта;
 планиране на работата;
 разпределяне на задачите.
2. Изпълнение на проекта модул  на образователна извънкласна форма на обучение
„Работа с текстилни материали”:
 търсене на информация и материали;
 изготвяне на проектния продукт;
 подготвяне на представянето.
3. Представяне на проекта модул на образователна извънкласна форма на обучение
Работа с текстилни материали:
 разясняване на конкретния проект;
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 аргументиране на резултатите след реализацията му;
 обсъждане и оценка на работата на учениците и резултатите, които те са постигнали.
Учителят – ръководител, консултант и координатор на проекта модул на образователна
извънкласна форма на обучение „Работа с текстилни материали”:
 насочва и одобрява избора на темата;
 съветва групата по всички въпроси;
 наблюдава процеса на работа и отчита приноса на отделните членове;
 оценява работата по проекта модул на образователна извънкласна форма на обучение
„Работа с текстилни материали” и резултатите от него.
Темата на конкретния проект може да се избере от всички раздели на учебното
съдържание. Учителят дава предложения, съветва и одобрява нейния избор. Определя се целта
на проекта – това е очакваният обобщен краен резултат, изделие. Изяснява се ползата от
проекта.
Практическата полза означава, че в резултат от работата някой ще получи или ще види
нещо материално – предмет, изложба, представление.
Интелектуалната полза означава, че ще се придобият и усвоят определени знания,
умения, компетенции и ще се развият личностни способности и качества.
Планирането на работата се извършва въз основа на въпросите, идеите и предложенията
на групата (класа).
За генерирането на повече и различни въпроси, идеи и предложения е подходящ методът
„Мозъчна атака”. Всички записани идеи се обсъждат, оценяват и от тях се формулират два вида
предстоящи задачи и дейности.
Първият вид са общите задачи и дейности на проекта, върху които ще работи групата.
Вторият вид са персоналните задачи за самостоятелна работа на всеки член от групата.
Определят се крайният срок за изпълнение на проекта и за сроковете за отделните задачи и
дейности.
Разпределянето на задачите трябва да е равномерно при взаимно съгласие на всички, като
се отчитат предпочитанията и възможностите на отделните ученици. Ако някой има повече
познания или специален интерес към отделна дейност, добре е той да получи съответната задача.
Така може да се очакват по-сериозна работа и по-добри резултати като цяло.
В края на този етап се прави предварителна калкулация на разходите за материалите.
Добре е ходът на работата на всички етапи да се документира в протокол. Протоколът може
да се използва като доказателство за извършеното при оценяване и като средство за припомняне
при представянето на резултатите.
Търсенето на информация и материали се извършва от отделни членове на групата,
предимно в извънучебно време в рамките на персонални задачи, задачи за партньорска работа
(работа в екип от двама участници) или задачи за малка група (от трима до петима участници).
Това е важна част от работата, защото от събраната информация и материали зависи до голяма
степен по-нататъшният и ход, и крайният резултат [5].
Изготвянето на проектния продукт започва с преглеждане и подреждане на всички
събрани материали. Уточняват се предварително поставените общи задачи и се започва тяхното
изпълнение. По правило тази част от работата се изпълнява в рамките на предвидените учебни
занятия от цялата група в екип. Членовете на екипа си сътрудничат по време на отделните етапи,
координират и съгласуват своите действия, допитват се до учителя, обсъждат междинните
резултати. Крайният резултат от работата по проекта може да са конкретни изделия, модели,
плакати, табла, брошури, реклами, изложби, мероприятия и др. [5].
Изработването на текстилните изделия и модели е свързано с обработване на материали и
продукти чрез различни операции и инструменти. То трябва да се извършва в специализираните
кабинети при спазване на технологичните инструкции и изискванията за безопасна работа [4].
Плакатите и таблата, а може и презентация на компютър имат силно зрително въздействие,
могат да се четат и разглеждат от разстояние и са подходящи за публично представяне на
резултатите.
Всички текстови материали – брошури, плакати, етикети, реклами, протоколи, анкетни
карти – трябва да са прегледни, четливо оформени, без правописни грешки.
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Подготвянето на представянето включва оформяне на нагледните материали,
известяване на поканените гости, подреждане на мястото, осигуряване на техническите средства
и упражняване на устните изказвания. Устното изложение е необходимо, за да представи и
обясни работата по проекта и неговите резултати.
Представянето на проекта може да се направи по три начина. При първия проектът се
представя вътрешно – пред групата или класа. Присъства само учителят – координатор. Всички
са запознати с работата и затова представянето не е толкова вълнуващо. Всички са мотивирани
да се представят добре, защото има истинска публика и се подготвят старателно. Възможен е и
трети вариант- проектът да се представя първо вътрешно – в класа, а след това и пред публика –
в училището или на друго обществено място.
Презентиране на проекта се извършва устно от предварително избран говорител с
помощта на нагледни материали – плакати, табла; с технически средства – озвучителни средства,
мултимедия и т.н. Важно е да се говори бавно и ясно с паузи, така че слушателите ясно да следват
мисълта на презентиращия. Обясняват се същността и ползата от проекта, разказва се за работата
от възникването на идеята до представянето на резултатите. Посочва се приносът на всеки член
от групата за изпълнение на отделните задачи.
Аргументирането и доказването на резултатите се извършва с представяне на
резултатите от тестове, мнения и оценки на посетители .
Обсъждането и оценяването на работата и резултатите се извършва под формата на
разговор по проекта, в който всички трябва да вземат участие и да изкажат своето мнение. Добре
е да се припомнят грешките и трудностите, възникналите конфликти и начините на тяхното
преодоляване [5].
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
Драгомир. П. Михайлов
ENTREPRENEURSHIP IN THE FIELD OF TECHNOLOGY EDUCATION
Dragomir P. Mihaylov

ABSTRACT: Nowadays, in conditions of a dynamically changing economy, specialists with modern
professions with the necessary knowledge and skills for successful realization in the business are needed. This
undoubtedly calls for entrepreneurship in the field of technology training to expand digital and technological
competence and to enrich the economic knowledge and skills of learners.
The reason for this is the constant growth of the information environment in which the intellect is formed,
the constantly growing interest of the students in the economic phenomena and processes, and the lack of research
and development on the problem of absorbing technological knowledge about content, technology and
methodology.
In this respect, we will note that key competences are an important factor in improving pupils' personal
development, enhancing their mobility and motivation, they are the extent of their adaptability to the problems in
a given situation, to the requirements of the school.
The definition of the new competences of adolescents in a European framework presupposes that they are
the result of the educational process.
The aim of the present work is to present the entrepreneurship in the field of technological training, turning
the formation of entrepreneurial culture into the students of the VI class.
KEYWORDS: entrepreneurship, technology education, educational process.

Днес, в условия на динамично променяща се икономика, са нужни специалисти с
модерни професии, притежаващи необходимите знания и умения за успешна реализация
в бизнеса. Това безспорно налага необходимостта предприемачеството в полето на
технологичното обучение да разширява дигиталната и технологичната компетентност и
да обогатява икономическите знания и умения на учащите се.
Причина е и непрекъснатото нарастване на информационната среда, в която се
формира интелекта, непрекъснато развиващия се интерес на учениците към
икономическите явления и процеси, успоредно с това липсата на изследвания и
разработки по проблема за усвояване на технологични знания относно съдържание,
технология, методика.
Съществуват не малко противоречия, определящи сложността на проблема:
 Интересът на учениците към реалните икономически проблеми, желанието и
потребността им да участват в икономически и технологични дейности.
 Необходимостта от разработване на ефективни педагогически технологии за
усвояване на знания и формиране на умения на базата на социално-икономическата
действителност още в началното и средното училище.
 Бързо изменящите се изисквания на средата към образователния процес в училище
и недостатъчната подготовка на педагогическите кадри за иновационни дейности.
В тази посока ще отбележим, че ключовите компетенции са важен фактор за
усъвършенстване на личностното развитие на учениците, за повишаване на тяхната
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мобилност и мотивация, те са израз на степента на адаптивността им спрямо проблемите
в дадена ситуация, към изискванията на училището.
Дефинирането в европейска рамка на новите компетенции на подрастващите,
предполага те да са в резултат от учебно- възпитателния процес.
Целта на настоящия труд е да представи предприемачеството в предметното поле
на технологичното обучение, като се обърне внимание на формирането на
предприемаческа култура у учениците от VI клас.
Стимулирането на интереса към технологиите и предприемачеството при
учениците от VI клас ще ни помогне, от една страна, да развиваме техническите знания
и умения, а от друга  да имаме възможност да градим качества като комбинативното
мислене, изпробване на нови и различни дейности, формирането на елементарни норми
на поведение за работа в екип, превръщането на идеите в действия в сферата на
предприемачеството. Включва се и творчество, новаторство, поемане на рискове и
способност да се планират и управляват елементарни проекти.Формирането на
предприемаческата нагласа ще провокира у учениците инициативност, активност,
независимост и новаторство и чувство на удовлетвореност в личните постижения.
Всички тези качества са свързани с ключовите компетенции на учениците:
Разработването на настоящото изследване е свързано с разкриване възможностите
за формиране на познавателни умения чрез обучението по „Технологии и
предприемачество“ в VI клас и приложение на разнообразни методи и средства при
запознаване и разширяване на дигиталната и технологичната компетентност и
обогатяване на икономическите знания и умения. В тази връзка са представени
разработки на модели за приложение на формирани умения в конкретни уроци.
Предлаганият модел на обучение може да се разглежда като социално - педагогически
процес, чиято основна цел на всички етапи остава конкретният ученик, неговото
адекватно възпитание и развитие.
Формирането на предприемачески знания и умения на учениците в
общообразователното училище чрез технологичното обучение е неделима част от
общокултурните ценности. Предприемаческото мислене се разглежда като интегриращо
начало в системата на общата култура на личността. Предприемаческата култура като
качествена характеристика на развитието на личността способства за свободната
самореализация и самоопределяне в различни видове дейности. Като култура на всеки
вид човешка дейност предприемаческата култура се определя като продуктивност,
целесъобразност, лична обществена значимост на дейността. Проявлението на
предприемаческата култура е свързано с всички компоненти на общата култура и преди
всичко нивото на общата култура на личността зависи от степента на формираност на
икономическата й култура. В това се проявява и ценността на педагогическия процес и
системното въздействие на личността [5].
Икономическото образование в училище е призвано да решава следните основни задачи:
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- Формиране у учениците общо разбиране на икономическите закони в живота на
съвременното общество, причините, пораждащи различни тенденции в развитието
на икономиката, а така също и важни механизми за тяхното регулиране;
- Разясняване на ролята на икономиката: Кой употребява?; Кой произвежда?; Кой
наема на работа и кой се наема?;
- Обяснение на причините за конфликтите между хората и правовите механизми и
тяхното разрешаване;
- Запознаване с основните стопански права и с механизмите на съдебната и
арбитражна защита на своите интереси;
Получената сума от елементарни икономически знания е важна за учениците, не
само от гледна точка на информираността им, но им дава основа за разбиране на ролята
и правата на човека в обществото [1].
Икономическите знания целенасочено въздействат на нравственото възпитание на
младия човек. Запознат с елементите на пазара, ученикът разбира, че един от елементите
се явява деловата етика и че в пазарната система честната дума може да даде кредит не
по – малко, отколкото материалните гаранции.
Основите на икономическите знания осигуряват разбирането, че пазарната
икономика е основана преди всичко да защитава правата на човека въобще, а не само
неговите имуществени права. Икономическите знания способстват младите хора активно
да възприемат общочовешки ценности като: демокрация, правова държава, гражданско
общество, човешки права, конкуренция, пазар.
Училището е длъжно да усеща протичащите в обществото промени и да подготвя
учениците адекватно да възприемат обществото и производството, което ще съществува
след 8-12 години. Заедно с това голямо влияние на новото поколение оказва и
информацията за традиционно демократическите държави с развита пазарна
икономика.Тази информация мотивира и родители, и ученици за получаване на
конвертируемо образование. Важни негови елементи се явяват икономическите знания
и умения за предприемаческо мислене.Тези умения откриват пътя в живота.
В основата на икономическите знания е информацията за пътя на постоянния избор
от ограничените ресурси, които прави човек за себе си, семейството си, своето общество.
Безусловно икономическите/предприемаческите/ знания и умения не се отнасят
към категорията на простите.Нужно е сериозно отношение към тях и полагане на
съществени усилия за тяхното овладяване от учениците.Икономическото обучение,
икономическото възпитание и икономическото мислене  това е триединен процес за
подготовка на подрастващия млад човек за неговата предстояща икономическа дейност,
обхваща въвеждане в семейната икономика, всекидневните покупко-продажби на стоки
и всички видове производства на материални блага.
Квалификацията и преквалификацията на учителите, тяхното педагогическо
майсторство и съвременното методическо осигуряване дава надежда, че в близкото
бъдеще учениците ще се научат да вземат правилни и адекватни решения и ще се
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подготвят за отговорни граждани. Голямото преимущество на икономическата
грамотност ще се прояви само тогава, когато има изградени умения за прилагане на
икономическите знания към всички житейски въпроси [6].
Ситуацията в днешно време/ в годините на преход към пазарна икономика и
дълбоката световна криза/ е много благоприятна за учителите по технологии и
предприемачество в общообразователното училище. Първи за десетилетия хората
почувствали важността на икономическите процеси за самите тях и за обществото като
цяло. Протичащите сега изменения в Р България предизвикват естествен засилен интерес
към икономическата подготовка.
Целта за формиране на предприемаческо мислене у учениците е формиране на
съвременно икономическо мислене, представляващо единство на познаване на
икономическата действителност, осъзнаване на своето място в нея, овладяване на
норми за икономическо поведение, икономическа култура, формиране на умения и
компетенции за съответната икономическа дейност.
Целите за формиране на предприемаческо мислене в сферата на общото
образование е: усвояване на основни знания за съвременната икономика принципи и
функциониране и закономерностите за нейното развитие; умения за икономическа
дейност.
В сферата на самосъзнанието предприемаческото мислене включва: осмисляне на
собствения икономически потенциал, формиране на гражданско икономическо
поведение. В сферата на мотивацията  това е развитие на интерес към проблемите на
икономиката, постоянна потребност за икономически знания, стремеж към
цивилизовано предприемачество, което да стане средство за социална защита,
улесняване решаването на проблемите по заетостта на младите хора, адаптирането им
на пазара на труда.
Формирането на предприемаческо мислене започва още в началното училище по
учебния предмет „Технологии и предприемачество“, тема “Техниката“. В
прогимназиалния етап по „Технологии и предприемачество“  5 клас, „Домашна техника
и икономика“  6 клас и „Технологии“ 78 клас (обобщени теми „Занаяти и
съвременност“, „Енергия и контрол“, „Стопанството“ и „Съвременното предприятие“),
когато се избира бъдещата професия и кариерното развитие на младия човек да стане
една от важните форми за организация на обучението и възпитателния процес.
Основа за конструиране на теоретичния модел се явява системният подход,
който се състои в това, че обучението е система, включваща множество взаимосвързани
елементи, образуващи устойчиво единство и ценност; притежаващи интегративни
свойства и закономерности. Керанка Велчева посочва следния модел на формиране на
предприемачески знания и умения у учениците в общообразователното училище чрез
технологичното обучение (Таблица 1) [10].
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Развитието на творческия потенциал на учениците чрез предприемаческата
подготовка е един от приоритетите на съвременната система на образование. За
решаване на този проблем е недостатъчното усвояване на непрекъснато нарастващия
обем знания, в това число и в сферата на икономиката. На първо място е необходимо
творческо осмисляне на информацията, която е реално отражение на живота, умение за
прилагане на знанията и уменията на практика.
Таблица 1
Целеви направления
Приложение на
знанията за основите
на
предприемачеството

Формиране на положителна
мотивация

Формиране на
предприемачески
умения и
компетенции

Развитие на личностни
качества, необходими за
предприемачеството

Структура на подготовката
Когнитивен
компонент

Мотивационен компонент

Дейностен
компонент

Личностен компонент

Интегрирано практико - ориентирано съдържание
ЗНАНИЯ
Икономи
ческа
теория
УМЕНИЯ

маркетинг

мениджмънт

Изпълнение
на
икономичес
ки
изчисления

Провеждане
на
маркетинго
ви
проучвания

Организира
не на
дейности
по екипи

право

Избор на
организацион
но-пр вова
форма на
предприятие

технология данъци

етика

Предприе
мачество

Избиране
Пла ан
на
е на
технология някои
за
производств
о на
продукцият
а

Спазване на
нормите за
професионал
на етика

Разработване
на бизнесплан,
притежаващ
предприемаче
ска идея.

ФОРМИ И МЕТОДИ
ЛЕКЦИЯ

ДЕЛОВИ И
МЕТОД НА ПРОЕКТИТЕ
РОЛЕВИ ИГРИ
ПРАКТИЧЕСКА ДИСТАНЦИОН АНАЛИЗ НА КОН РЕТНИ
РАБОТА
НО ОБУЧЕНИЕ И ОНО ИЧЕСКИ СИТУАЦИ
ЕКСКУРЗИИ
ИНТЕРАКТИВН РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ
И ФОРМИ
ОЛИМПИАДИ
ПРОВЕЖДАНЕ ДИСКУСИЯ, ДИСПУТ
НА ОТДЕЛНИ
УРОЦИ С
ПРЕДПРИЕМАЧ
И И ЮРИСТИ
Критерии за оценяване на качествата
мотивацион н

когнитивен

дейностен

МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ
МОЗЪЧЕН ЩУРМ
ПРОГРАМИРАНО ОБУЧЕНИЕ
МЕДИЯ ОБУЧЕНИЕ

личностен

Критерии и показатели
Позитивно
отношение към
предприемачество
то, стремеж за
занимаване с

Сформиране на
познавателни
интереси, на ниво
знания, умения за
определяне и

Качествено изпълнение на
практическите задачи,
решаване на задачи, на ниво
предприемачески умения

Нива на формиране на делови
качества
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предприемачество
то

описване на
основните етапи

Нива на подготовка
ниско

средно

високо

* Модел на формиране на предприемачески знания и умения у учениците в общообразователното училище чрез
технологичното обучение

В задължителния учебен план са представени предмети, които да подпомагат учениците
да се адаптират към съвременната социокултурна ситуация, за избора на професия, умения за
делово общуване. Може да се каже , че учебните предмети в Културно образователна област
(КОО )“ Бит и технологии“( Домашна техника и икономика V- VI клас, Технологии VII – VIII),
представят актуално и креативно обучение по предприемачество чрез практико- ориентирани
технологии.
В Наредба № 5 за общообразователната подготовка в Приложение № 19 са посочени
изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет „Технологии и
предприемачество“ и специфичните цели на обучението по предмета в съответния етап:
„1. Изгражда се базовата технологична компетентност на учениците, свързана със:
-използване на техника за ръчна и машинна обработка на материали;
-самостоятелно разработване на проекти чрез прилагане на достъпни програмни продукти
и на дигитални средства за комуникация и контрол.
2. Поставя се началото на ключовата компетентност „Иновативност и предприемчивост“
чрез:
- навлизане в реална икономическа среда;
-проучване на добри предприемачески практики;
- изява на предприемаческа инициатива.
3. Формира се отношение към здравословен и безопасен начин на живот и работа, към
спазване на екологичните норми и принципите за устойчиво развитие на обществото.
4. Създават се условия за осъществяване на осъзнат избор на образование и професия“ [8].

За да се очетрае предприемачеството в полето на технологичното обучение, е
проведено педагогическо изследване в три етапа.
 Констатиращ етап  През този етап се извършва анализ на съществуващата
литература и учебна документация по проблема. Създава се
организация на
изследването  определяне на експериментална група (ЕГ) и контролна група (КГ) и
определяне на тяхната еквивалентност. Установява се степента им на овладени знания
от областта на техниката и технологиите с помощта на Тест №1 за установяване на
входно ниво (приложение 1).
Разработва се инструментариум на изследването и динамичен модел за развитие
на знания и умения на учениците от VI клас, свързани с предприемачеството в полето на
технологичното обучение по „Технологии и предприемачество“.
 Формиращ етап  През този период вниманието на учениците от
експерименталната група се насочва към различни задачи, чрез които обогатяват
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технологичните си знания и се запознават с понятията, свързани с предприемачеството:
предприемач, инициативност, новаторство, риск, отговорност .На учениците се дава
възможност в процеса на работа сами да се запознаят с различни технологии и да
експериментират, да осъзнаят ролята на предприемаческите ресурси в пазарното
стопанство, да разбират и оценяват ролята на предприемачите за развитието на
икономиката, да описват качества на предприемачите, да проучват и разработват идеи за
предприемаческа дейност[7, 9].
 Контролен етап  През този период се измерват резултатите от изследването.
Създава се отново организация за усвоени умения от учениците на ЕГ и КГ. Установяват
се технически знания, умения на учениците и знанията им за предприемачеството и
свързаните с него понятия и дейности, които имат пряко отношение към съдържанието
на изследването – Тест№ 2 и Тест№ 3 за установяване на изходно ниво.
Целта на педагогическото изследване е да се изследват педагогическите условия и
възможности за развитие на знанията и уменията на учениците от VI клас, свързани с
предприемачеството в полето на технологичното обучение и съответните понятия в
обучението по „Технологии и предприемачество“.
Хипотезата, която се доказва чрез реализирането на педагогическото изследване,
е че ако в учебния процес се използват подходящи методи и средства в организацията на
обучение по предмета „Технологии и предприемачество“, то можем да очакваме
развиване на технологични и предприемачески умения у учениците и формиране на
предприемаческа култура у тях.
В първия етап (констатиращ) е включено проучване на възприетото от учениците
образователното съдържание и кръгът на представи за технологични понятия и
предприемачество. През този етап проведохме Тест №1. Отчитаме, че учениците имат
познания в тази насока.
Таблично представяне на резултатите от тест №1 за установяване на входното
ниво на учениците от експерименталната и контролната група, участващи в
изследването
№ на въпроса

Брой ученици 20

Брой ученици 18

Експериментална група

Контролна група

Верни отговори

Неверни отговори

Верни отговори

Неверни отговори

15
75 %
16
83 %
14
78 %
12
60 %
16
83 %
16

5
25 %
4
17 %
6
22 %
8
40 %
4
17 %
4

14
78 %
8
44 %
14
78 %
17
94 %
15
83 %
15

4
22 %
10
56 %
4
22 %
1
6%
3
17 %
3

№1

№2
№3
№4
№5
№6
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№7
№8

83 %
17
85 %
20
100 %

17 %
3
15 %
0
0%

83 %
17
94 %
16
89 %

17 %
1
6%
2
11 %

Резултатите от проведения Тест №1 и наблюдението ни по тема: Проект на
къщички за коледна украса за установяване на входно ниво на експерименталната и
контролната група показват, че нивото на знанията и възможностите на учениците в
областта на „Техники и предприемачество“ са приблизително еднакви. Отговорите на
повечето ученици на въпрос 7 от Тест№1: Какво означава думата”предприемачество”?
са: реализиране на нова идея и поемане на риск, а на въпрос 8. Кое е най – важното
качество на предприемача? - оценява риска и е честен, надежден и почтен. Формирането
на предприемаческата нагласа провокира у учениците инициативност, активност за
следващата задача да проектират бъдеща работа за създаване на проект за украса и те
предприеха идеи и начини на изработка на красиво изделие и скица на своя проект.Това
ни даде основание да ги включим в изследването. А на по-късен етап разработиха и
проект „Цветна градина”(Приложение 1).
Анализ на резултатите за установяване на изходното ниво
При анализа на получените резултати в контролен етап при експерименталната (ЕГ
– брой ученици 20) и контролната (КГ – брой ученици 18) групи таблично представяме
резултатите от Тест №2 и Тест №3. Целта на контролния етап беше да се провери
ефективността от извършената работа във формиращия етап чрез провеждане на уроци
и разширяване на представите на учениците за понятия, свързани с предприемачеството.
Едновременно с това в уроците по „ Технологии и предприемачество“ се стимулираха
учениците да покажат конструктивни решения на поставените задачи. В заключителния
етап се изследва изходното равнище чрез провеждане на два теста с допълнителен
въпрос от нас за отчитане на знанията на учениците.
Въпросите от Тест №2, които ни ориентират по съответните критерии и
показатели, са: Реши задачата „Как да си направя градина?“, като отговориш
последователно на всеки един от шестте въпроса от схемата.
Представи си, че си предприемач и решаваш да откриеш малка птицеферма. Уточни
своята предприемаческа стратегия и се опитай да дадеш отговор на въпросите: Защо ти
е необходима фермата? Какво ще произвеждаш в нея? Какви ресурси ще използваш?
Откъде ще си набавиш материални средства? Как ще ги разпределиш? Какви сгради
трябва да построиш? Хора с какви професии ще ангажираш? Как ще осигуриш храна
(фураж) за животните?
Какви аграрни дейности ще трябва да извършваш?Каква селскостопанска техника
и инвентар ще използваш? Какви екологични норми ще е необходимо да спазваш? Как
можеш да разшириш своята дейност?
Въпросът: Професия „Фермер“?! Охарактеризирай професията на един съвременен
фермер, като се опиташ да дадеш отговор на въпроса „Защо фермер?“, разширихме
въпроса с понятието „ Фермер - предприемач“?
Таблично представяне на резултатите от Тест №3
Брой ученици 20
Експериментална група

Брой ученици 18
Контролна група
Втори критерий – Предприемаческа стратегия
Показател: Свързва предприемачество и икономиката; Показател: Свързва предприемачество и икономиката;
разбира “Какво?”, “Как?” и “За кого?” ще се
разбира “Какво?”, “Как?” и “За кого?” ще се произведат
произведат стоките и услугите и оценява ролята на
стоките и услугите и оценява ролята на предприемачите
предприемачите за развитието на икономиката.
за развитието на икономиката.
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Ниска степен
„съвсем не
знам“
4
0%

Средна степен
липса на
отговори на 23 въпроса
5
15 %

Средна степен
Висока степен
Ниска степен
липса на
логични верни
„съвсем не
отговори за всеки
знам“
отговори на 23
въпрос
въпроса
11
1
6
85 %
5,56 %
27,72 %
Трети критерий – оригиналност на идея

Висока степен
логични верни
отговори за всеки
въпрос
13
66,72 %

Показател: Представя разработена оригинална идея

Показател: Представя разработена оригинална идея за

за предприемаческа дейност

предприемаческа дейност

Ниска степен на
оригиналност
2
0%

Средна степен
на
оригиналност
6
10 %

Висока степен
на
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90 %
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на оригиналност
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оригиналност

1
11,12 %

3
33,28 %

16
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Графично представяне на получените резултати от теста за изходно ниво на
експерименталната и контролна групи
Диаграма 1

Диаграма 2
100%
80%

60%

ЕГ 3 критерий

40%

КГ 3 критерий

20%

0%
високо средно ниско
ниво
ниво
ниво

Въпросите от Тест №3, които ни ориентират по съответните критерии и
показатели, са: Измисли правилна стратегия и впиши в празните полета своя отговор!
Въпросът е как да приготвиш вкусно кулинарно ястие така, че да привлечеш
потребителя с външния му вид и успееш да реализираш икономии, по отношение на: a)
стойността на изразходваните хранителни продукти б) консумираната енергия в) разхода
на време г) вложения труд.
Към въпросите включихме и въпрос, свързан с предприемачеството: След
като отчетеш какво е нужно за твоя продукт и прецениш разходите си, отговори :
Може ли да се развие бизнес с кулинарство?
Таблично представяне на резултатите от Тест №3
Брой ученици 20
Експериментална група

Брой ученици 18
Контролна група
Втори критерий – Предприемаческа стратегия
Показател: Свързва предприемачество и икономика;
Показател: Свързва предприемачество и икономиката;
разбира “Какво?”, “Как?” и “За кого?” ще се
разбира “Какво?”, “Как?” и “За кого?” ще се произведат
произведат стоките и услугите и оценява ролята на
стоките и услугите и оценява ролята на предприемачите
предприемачите за развитието на икономиката.
за развитието на икономиката.
Ниска степен
Средна степен Висока степен
Ниска степен
Средна степен
Висока степен
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Трети критерий – оригиналност на идея

Показател: Представя разработена оригинална идея

Показател: Представя разработена оригинална идея за

за предприемаческа дейност

предприемаческа дейност

Ниска степен
на
оригиналност
2
0%

Ниска степен
на
оригиналност
1
5,56 %

Средна степен
на
оригиналност
6
15 %

Висока степен на
оригиналност
12
85%

логични верни
отговори за всеки
въпрос
13
55,60 %

Средна степен на
оригиналност

Висока степен на
оригиналност

3
27,72 %

16
66,72 %

Графично представяне на получените резултати от теста за изходно ниво на
експерименталната и контролната групи
Диаграма 3
Диаграма 4

Сравнителен анализ
От 85% до 90 % от учениците от ЕГ и от 55% до 70% от учениците от КГ показват
високи резултати в работата си, като предлагат повече от 2 решения при изпълнение на
поставената им задача. Броят на предложените решения при експерименталната група са
повече в сравнение с контролната група. Това е в резултат от проведеното обучение с ЕГ.
На учениците от ЕГ по време на часовете по „Технологии и предприемачество” се
предоставят по-големи възможности за изграждане на качества като комбинативното
мислене, изпробване на нови и различни дейности, формирането на елементарни норми
на поведение за работа в екип, превръщането на идеите в действия в сферата на
предприемачеството. Когато се работи системно, у учениците се създават умения
операционно да планират последователността на изготвените изделия, решението на
задачата самостоятелно, чрез разнообразни варианти развива мисловната дейност на
учениците. Учи ги на критичност към собствената работа. В процеса на работа учениците
сами започват да търсят решение на проблема и да се справят. Всяка една от темите:
Представянето на идеи в различна форма, Изобразяване на вътрешни повърхнини; Какъв
може да бъде твоят проект? Разработване, изпълнение и оценка на малки проекти;
Занаяти – минало и настояще; Имат ли занаятите бъдеще; Кръговрат на стоки и услуги;
Фирмата като форма на организация на бизнеса и нейните ресурси в пари и капитал,
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Защо и как правим реклама? Реклама; Разработка на проект и много други, реализирани
в часовете по „Технологии и предприемачество“; стимулира разнообразните новаторски
решения, като успоредно с това увеличава продуктивността на свършената работа.
Учениците се запознаха с основните идеи и понятия в предприемачеството. Те
придобиха технологични умения по проектиране,планиране и оценяване на
технологични процеси и обекти, които свързаха и с понятията в предприемачеството:
Предприемач; Инициативност; Новаторство; Риск; Отговорност и др. Придобиха
умения да идентифицират ролята на предприемаческите ресурси в пазарното стопанство,
разбираха и оценяваха ролята на предприемачите за развитието на икономиката,
описваха качества на предприемачите, проучваха
и разработваха идеи за
предприемаческа дейност. Свързваха предприемачеството с икономика : разбираха
специализацията и разделението на труда като основни фактори за ефективността на
производството на стоки и услуги, проучваха и даваха примери за специализация на
производството в региона, в който живеят, осъществяваха практическа дейност в екип с
различни начини на разделение на труда при създаването на проектни предложения.
Резултатите от проведеното изследване върху възможностите за разработване на
модел за интегриране на понятия от предприемачеството в технологичното обучение на
учениците в 6. клас дават основание да се приеме и твърди, че поставените цел и задачи
са постигнати: създаден е и е апробиран успешно методически модел за интегриране на
понятия от предприемачеството в обучението по „ Технологии и предприемачество“.
Отчитаме и факта, че учебникът, който ще започне да функционира през следващата
учебна година, се нарича точно така.
На базата на очертания спектър от проблеми на предприемачеството и връзката му
с образованието в 6 клас е разработена концепция на модела за интегриране на понятия
от предприемачеството в обучението по предмета „Технологии и предприемачество“;
Проведено е изследване с ученици от VI клас за проверка на функционирането на
отделните структурни компоненти на модела: Информационен блок за учителя;
Тематични планове за интегриране на понятия в предприемачеството в обучението по
предмета.
Количественият и качественият анализ на резултатите от приложените
изследователски методи: анкетно проучване, тестове и наблюдения в уроците
потвърждават предположенията в хипотезите по отношение на това, че:
- образователната среда на училището по предмета „ Технологии и
предприемачество“ предлага много добри възможности за интегриране на понятия,
свързани с предприемачеството. Това допълнително обогатява и допълва
образователното съдържание така, че да даде на учениците инструменти за бърза
ориентация в света на пазарно ориентираните икономически отношения и
предприемачески умения.
- информационната осведоменост на учителя за въвеждане на понятия от
предприемачеството е един от начините, за преодоляване на иновационния дефицит в
компетенциите им за усвояване и предлагането им в педагогичеческия процес.
31

В проведените уроци учениците се запознават с основните идеи и понятия в
предприемачеството. Те придобиват технологични умения по проектиране,планиране и
оценяване на технологични процеси и обекти, които свързват и с понятията в
предприемачеството: Предприемач; Инициативност; Новаторство; Риск; Отговорност и
др. Придобиват умения да идентифицират ролята на предприемаческите ресурси в
пазарното стопанство, разбират и оценяват ролята на предприемачите за развитието на
икономиката, описват качества на предприемачите, проучват и разработват идеи за
предприемаческа дейност. Не на последно място свързват предприемачеството с
икономиката, като отчитат специализацията и разделението на труда като основни
фактори за ефективността на производството на стоки и услуги, проучват и дават
примери за специализация, осъществяват практическа дейност в екип с различни начини
на разделение на труда при създаването на проектни предложения.
Като обобщение може да се формулират следните изводи:
1. Съществува интерес и положителна нагласа на учителите и учениците към
предприемачеството, което обосновава необходимостта от включване на понятия в
образователното съдържание в училище.
2. Преобладаващата част от учители у нас не притежават необходимата подготовка
за преподаване на предприемачество.Те не използват български или чужд опит, тъй като
не са мотивирани и липсва повече информация, както и подходяща методическа
литература.
3. Съществуват методически възможности за реализиране на обучение по
предприемачество в технологичното обучение на учениците в 6. клас, ако се разшири и
обогати методическата литература по проблема.
4. Направените предложения за интегриране на понятия от предприемачеството в
Държавните образователни стандарти за учебно съдържание по „ Технологии и
предприемачество“ и по- разширеното им изучаване в училище в 6. клас, а и в погорни класове позволяват бързо и гъвкаво да се реагира на динамично протичащите
процеси в обществото и в живота на всеки човек.
5. Интегрирането на понятия от предприемачеството в уроците в клас силно
влияе върху разбирането на учениците за важните функции на предприемачеството в
живота на хората, което прави тези уроци ефективни и полезни за тях. Засилва се
мотивацията и се повишава ефективността на процеса на технологичното обучение в
училище
Изводите от дипломната работа са в подкрепа на идеята за това, че независимо от
многото проблеми при въвеждане на понятия от областта на предприемачеството в
училище, е възможно и необходимо да се работи в тази посока, което е основание за
маркиране на някои възможности за бъдещи изследвания:
- разширяване на експеримента „по вертикала” в отделните степени на
образователната ни система: „надолу” – от първи клас и „нагоре” – в следващите
класове;
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- изследване на възможностите за адаптиране на предложения модел в обучението
по останалите учебни предмети за VI клас.
Накрая можем да обобщим, че предприемачеството, започнало от училището, е
особен вид активност, под която следва да се разбира целесъобразна дейност, насочена
и базирана на самостоятелна инициатива, отговорности и иновативна предприемаческа
идея. Предприемаческата активност е форма на участие на индивида в стопанския живот
в обществото.
На предприемачеството трябва да се гледа като на отличителен белег на индивид
или институция. Във всеки случай хората, които търсят сигурност, е малко вероятно да
станат добри предприемачи. Но също такива хора е малко вероятно да се справят добре
и в много други дейности: например вземане на стратегически решения от капитани на
презокеански лайнери. При тези дейности трябва да се вземат решения, а есенцията на
всяко решение е несигурността. Всеки, който може да отговори на изискването да взема
решение, може да се научи как да бъде предприемач и да се държи предприемачески.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕМА: „Коледна украса с къщички”

35

Проект „Цветна градина”
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ИНТЕРКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ОСОБЕНОСТИ НА
КОМУНИКАЦИЯТА В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Ергиджан Алиндер-Исмаилова
INTERCULTURAL COMPETENCES AND SPECIFICS IN
COMMUNICATION WITHIN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION
Ergidzhan Alinder-Ismailova
ABSTRACT: The paper discusses the problems of intercultural competences in the context of the university
educational are where the individual develops his/her personality by interacting with others. The process of
communication itself involves exchange of meanings, development of a unified strategy for interaction, perception
and understanding of the other/the stranger that is so far away. The social sense of the intercultural educational
area reveals in its ability to relay forms of cultural and social experience. The sense of "equality" makes the
pressure of suppression and restriction of significant personality identifications lesser. The intercultural
educational area presupposes both understanding of the complex and multi-dimensional personality/background
identity that marks the social development of the individual and tolerance to diversity available in various (co)identifications. This is a very complex and multi-layered process where relations between people are enhanced
by the inner necessity for collaboration and empathy.
KEY WORDS: cultural identity, intercultural interaction, intercultural communication, education area

Концепцията за мултикултурното образование включва различни измерения, свързани
както с идеологическата, така и с методологическата постановка на образователния процес.
Според тази концепция интеркултурното образование има за цел интеграцията на отделните
етнически, религиозни или социално обособени групи, измерена чрез тяхната представеност в
образователните институции и последващото им пълноценно интегриране в икономическия,
социалния и културния живот в отделните социуми. Процесът включва конструиране на
знанията, т.е. възможност за преодоляване на негативните културни нагласи. Част от него е
оценката на ценностите, които са в основата на знанията, а редукцията на предразсъдъците и
развитието на нетолерантност към всички форми на дискриминация са друга част от неговите
цели.
Образователната среда (в частност университетската образователна среда) е специфична
организационна структура, която съчетава труд, учене и взаимодействие. Организационната
политика спрямо студентите, традициите, ценностите и нормите на взаимодействие,
организацията на учебния процес, материалната база, взаимоотношенията между студентите,
отношенията преподаватели – студенти и служители – студенти е индивидуална и се различава
между отделните университети в национален и световен план. Те създават предпоставки и
условия за вариации в степента на удовлетвореност от следването и от живота и влияят
съществено върху усвояване на модели за поведение, които впоследствие се пренасят във
взаимодействието между представители на различни култури в тази среда.
Университетската среда включва както материалната база и условията на обучение, така и
социалната среда. Там, където има подходяща материална база, се създават предпоставки за
добри практики по отношение на приемането на различния. Социалната среда и преди всичко
взаимоотношенията с колегите са фактор, който може да въздейства върху установяването на
успешна и ефективна комуникация с представителите на различни етнически, религиозни и
езикови групи. В рамките на образователната среда действат феномените на социалното влияние
и подражание, както и желанието на студентите да бъдат приети и одобрени от колегите.
В този смисъл съществуващите норми и модели на поведение в дадена страна и възгледите
определят аспектите на ефективното междукултурно взаимодействие. Организационните
фактори в случая университетската среда, пречупват влиянието на социалните фактори и оказват
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влияние върху механизмите на социално сравнение – вътре в рамките на университета, между
университетите в дадена страна и между университетското образование в отделните страни. Това
социално сравнение се отнася и до другите социални групи в дадена страна и в съчетание с
цялостната ситуация в нея – икономическа и политическа, дава оценката за качеството на живот
и формира равнището на удовлетвореност или неудовлетвореност от възможностите за
осъществяване на междукултурно взаимодействие.
От съществено значение са съществуващите традиции, норми и ценности в даден
университет, т.е. организационната култура, която определя очакванията и изискванията спрямо
студентите и задава правилата и начините на поведение. Когато ценностите и нормите са
ориентирани към толерантност и междуличностно развитие, се формират очаквания, които могат
да повлияят върху ефективността от взаимодействието и се предполага, че това ще се пренесе и
в междуличностното взаимодействие в света, извън образователната среда.
Човек живее в социална, културна, образователна и материална среда, които имат
надиндивидуални правила и изисквания, налагани на отделния индивид. Културата е
„интерактивно свързана съвкупност от общи характеристики, които влияят върху
взаимодействията на групите в образователната среда” (Хофщеде, 2001: 110). Същността й се
състои в това, че традиционните идеи и свързаните с тях ценности влияят върху поведението и
начините на взаимодействие на представителите на различните култури в образователната среда.
Културата е единство на материалното и менталното в образователната среда. Тя е съвкупност
от колективни базови правила, адаптирали се успешно не само във вътрешната (образователна)
среда, но и във външната и разработени достатъчно добре, за да бъдат считани за ценни (Иванов,
2010: 15).
С течение на времето образователната среда започва да придобива определена специфика,
където взаимодействащите развиват определено поведение с положителен ефект за общото
състояние (Иванов, 2010: 19). Това поведение започва да се повтаря и постепенно се развива като
очаквания и норми, а най-силните норми на поведение и взаимодействие постепенно се
превръщат в традиции или правила.
Поради това, за да поддържа положителен баланс на емоциите, личността трябва да
интегрира тенденциите на глобалния Аз-образ с даденостите и условията на нейното
съществуване (Величков, 2012: 15). По отношение на процесите в материалната и социалната
среда личността развива определен набор от компетентности, които й помагат да променя
наличните дадености и да насочва хода на събитията съобразно собствените изисквания. Тези
компетентности стават част от образа за себе си и придобиват самостоятелна важност и
значимост.
Човек не може да се изключи от социума. Грижите, получени в ранното детство, езикът,
придобитите компетентности не могат да бъдат интегрирани и поддържани, ако човек не е част
от едно или друго социално обединение. В него и чрез него той може да бъде защитен и
подкрепен. Това изисква принадлежност към определена група, общност, а в по-широк план – и
към определена култура. В рамките на тази принадлежност се осмисля и личния опит и
биографичен път. Освен това, вътре в общността става възможно да се потвърди и наложи
собствената уникалност и значимост в многообразието на социалния свят. Потвърждаването на
собствената значимост и уникалност в обективните условия на социалното битие предполага
признаването им от страна на другите. Формите на изразяване на това признание влизат в
съдържанието на личната ценност и най-добре се разгръщат в образователната среда.
Като социално същество човек е принуден да се съобразява с даденостите и изискванията
на социалната среда. Те обуславят формирането на структурата на нормативните стандарти. В
съдържанието на тази структура най-ясно се открояват моралните правила, които личността
следва. В последните години международната общност се ангажира с идеята за едно по-тясно
сътрудничество между отделните страни в различни области, включително в образованието.
Динамиката на развитие в глобален план идентифицира проблема за формиране на различни
човешки компетентности в етапа на обучение, тъй като въздействието на глобализацията върху
съвременното общество променя радикално установените идеали, мненията и становищата
относно валидността на теориите за мирното съжителство и междукултурното взаимодействие.
Специално внимание вече се отделя на развитието на основни компетенции на обучаемите, които
ще допринесат за развитието на творческата инициативност, независимост, отговорност, вземане
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на решения, толерантност към езиковите различия, култури и религии, чужд език,
комуникативни умения и използване на информационните технология особено в контекста на
съвременната социално-културна действителност. Освен това, самите обучаеми, поради
необходимостта да общуват с различни националности, следва да формират основни
междукултурни компетентности.
Според П. Макариев интеркултурното образование е „образование в различност за
постигане, осъзнаване на ценността на всяка културна идентичност”. Интеркултурността
предполага от своя страна, взаимно разбиране и „зачитане на богатството и уникалността на
отделните култури“ на базата на толерантността. Предизвикателството пред интеркултурното
образователно пространство е създаването на такива образователни структури, които да
стимулират развитието на груповата идентичност, като в същото време развиват общото между
отделните социуми. Интеркултурното образователното пространство, в частност в сферата на
висшето образование, предполага общуване и взаимно проникване между културите на групите
с различна идентичност и етничност. Така се изучават не само социалния опит, историята и
културата на конкретна общност, но и тези на другите общности.
Новият етап на интеркултурно взаимодействие, ярко илюстриран от интеграционните
процеси в съвременна Европа, и усилията на Европейския съюз за установяване на европейско
гражданство и всички произтичащи последствия активно се обсъжда в политическите и
обществени кръгове в страните от Европа. Проблемът придобива различни нюанси и поражда
нови трудности при разбирането на понятието „гражданство“. Например то различно се тълкува
във Франция (политически), в Германия (културно) и в Англия (административнотериториално). От тази гледна точка най-трудно се оказва осмислянето на културния принцип в
контекста на интеграцията, социализацията и интеркултурната комуникация, които не могат да
бъдат реализирани само с приемане на формалното коопериране. Културният компонент в тези
процеси е необходим минимум, способен да обедини и укрепи съвременното европейско
мислене. В този смисъл културното ядро не се възприема като химера, а като основно чувство за
принадлежност към дадена общност.
В нова Европа възниква необходимост от умело съчетаване на особеностите на езиковата
картина на света, от сполучливо комбиниране начините на живот и езиците. Проблемите,
възникващи в процеса на интеркултурната комуникация, са свързани с различието на езиковата
картина при жителите от страните на Европейския съюз.
Очевидният положителен резултат от процеса на глобализация е възможността
представители на различни културни, етнически, религиозни и езикови групи да общуват
ежедневно помежду си, благодарение преди всичко на развитието на информационните
технологии. Настъпилите съществени промени в сферата на комуникационните технологии и
процеси са определяща характеристика на съвременното информационно общество. Наред с
възникването на непознати досега и съвършено различни комуникационни средства
традиционните модели придобиват принципно нови количествени и качествени характеристики.
Новите информационни технологии стоят в основата на дълбоките изменения в сферата на
интеркултурното взаимодействие в областта на висшето образование. В последните години се
води битка за дигиталното бъдеще. За мнозина Интернет е илюстрация на новия глобален ред,
установил се в края на ХХ век. Потребителите на Интернет обитават, комуникират и
взаимодействат във виртуалното пространство. По същество световната мрежа е глобална
мултимедийна платформа, където обмяната на социален и културен опит е ежедневен,
леснодостъпен и непрекъснат процес. Днес представители на различни социални, етнически,
културни, езикови и религиозни групи участват в международни форуми и конференции, работят
в мултинационални компании, осъществяват студентска и преподавателска мобилност.
Изминатият път от предаването на сигнали до масовото разпространение на информация, знания
и култура е един от най-ярките примери за прогреса на човечеството. Опитът показва, че за да се
създадат контакти и да се поддържат вече установените такива, е необходимо не само отлични
познания на съответния чужд език, но и познаване на целия комплекс от поведение, психология,
култура и история на партньорите в диалога.
Своеобразието на прехода към информационно общество поставя медиите в центъра на
обществения интерес и внимание. Интернет прави възможна появата на т.нар. „нови медии” –
свързани с цифровизацията и създаване на нов начин на разпространение на информацията.
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Модерните технологии променят изцяло медийните форми и самата същност на медиите – от
пасивно средство на комуникацията ги превръщат в активен и самостоятелен фактор за развитие
на обществото. Една от най-ярките идеи в тази посока е концепцията за дигиталната ера и
социалното учене, превърнато в централен процес. Резултатът е отместване на фокуса от
наученото с помощта на информационните технологии върху начина по който то се научава.
Това се дължи на благоприятните възможности и условия, предлагани от платформите, за
свързване на растящ брой учащи и за участие в процеса на създаване и използване на
образователното съдържание.
Развитието на информационните и комуникационните технологии предизвиква
значителни промени в обществото. На първо място се извършва технологична (р)еволюция с
появата на нови продукти и услуги, което води до възникване на нови индустриални ниши. Това
естествено рефлектира върху състоянието на икономиката и производството и в още по-голяма
степен върху живота на гражданите, т.е. – промените оказват влияние върху функционирането
на обществото.
Интензивният характер на интеркултурните процеси променя комуникацията на
фундаментално равнище – като практика и като поведение. Съвременните социолингвистични и
психолингвистични теории и изследвания аргументирано налагат интеркултурния дискурс като
ключов при интерпретирането на социалните взаимодействия в глобалното общество.
Едновременно с това се променят и изискванията към индивидуалната компетентност, разбирана
като комплекс от знания, умения и отношения, позволяващ ефективното справяне на индивида в
ситуации, които са все по-често детерминирани от културните различия. В този динамичен
комплекс лингвистичната компетентност се интерпретира като част от общата комуникативна
компетентност, което определя тясната връзка между въпросите на езиковото разнообразие и
социалната адаптивност на индивида, а също и тяхната значимост за социалната стабилност и
кохезия. Образователните и тясно педагогически аспекти на тези въпроси се интерпретират в
настоящото изследване в контекста на интеркултурната комуникативна компетентност като една
от ключовите цели на съвременното образование.
Чрез комуникацията хората изразяват себе си и разкриват своите личностни качества.
Интеркултурната комуникация дава възможност да се сподели общочовешкият опит, да се изучат
исторически създадените социални норми, ценности и знания. В такива социални условия на
етническо, расово, социално, религиозно и културно многообразие комуникацията предполага
безкрайни възможности за взаимно обогатяване на хората. Социално-комуникационните
процеси са условие и предпоставка за съществуването на всяко човешко същество. Според Дора
Кабакчиева те са необходима и всеобща потребност за нормалното протичане на жизнената
дейност на хората и основополагащи за съществуването на социума. Обществото е не просто
съвкупност от индивиди, а комплекс от връзки и отношения, в които тези индивиди се намират
помежду си. Комуникацията е натоварена с различни функции и качества (предаване на знания
и умения, взаимообмен на стимули и емоции, транслация на опит, обучение и социализация).
Заедно с това тя е социално-регулиращ и социално-конструиращ фактор, инструмент за
постигане на обществено единство и сплотеност, основание за социална идентичност и
диференциация. Процесите на общуване и комуникация изграждат и развиват индивида и
създават устойчиви междуличностни връзки и отношения.
Новите информационни технологии играят важна роля в интеркултурното
взаимодействие. Всяка виртуална личност получава възможност да създава интерперсонални
отношения на всички равнища на интеркултурното общуване с представители на други култури
и етноси в реално време. Социалните мрежи, обединяващи хора с близки интереси и сходни
ценности или обща професионална дейност, притежават огромен потенциал за взаимодействие
между членовете, както и възможности за споделяне на информация във вид на текстови
файлове, изображения, видео и др. Голям брой педагози вече имат създадени и активни профили
в различни социални мрежи и ги използват ежедневно за обмяна на професионална информация
с колеги със сходни интереси или за връзка и пълноценна комуникация с обучаваните.
Социалните мрежи са лесни за управление, с улеснен потребителски интерфейс, най-често са
безплатни и имат множество удобни функции. Динамичността им дава възможност на
потребителите да взаимодействат чрез редица инструменти като чат, видео, споделяне на
файлове, размяна на съобщения, създаване на групи и блогове, което позволява пълноценна
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комуникация и взаимодействие между обучител и обучаеми. Създаването на групи от затворен
тип улеснява общуването между потребителите, като се гарантират сигурността и контролът
върху обмена на информация. Всичко това осигурява добра основа за създаване на обучителни
модули и използването им в продължаващото образование на педагозите.
Едно от най-важните социални последствия на икономическата, политическата и
медийната глобализация е повишаването на честотата, естеството и степента на контактите
между индивиди, групи и институции от целия свят и произтичащите от това конфликти. През
последните десетилетия, наред с този многократно споменаван факт, неизбежно следствие от
дълбоките световни политически, икономически и технологични промени, се отбелязва и
разочарованието от настъпилото „разбиране между народите“. Сближаването на културите,
породено от „заличаването на факторите време и пространство“, не протича така безпроблемно,
както се е очаквало. В голяма степен „много от съвременните проблеми и конфликти се дължат
на „културните сблъсъци“, които възникват в резултат от близкото съжителство на хора от
различни представи, ценности и норми“ (Рот, Попова 2005:58) . Контакти между представители
на различни култури е имало винаги. Отличителна особеност на нашето съвремие е тяхната
динамика, задълбочеността им, както и проникването им в нови сфери на професионалното и
лично всекидневие, останали незасегнати досега от културното многообразие. В този смисъл
съсредоточаването на вниманието върху интеркултурната комуникация като поле за изследвания
в съвременния свят става все по-актуално.
В общ план в съвременните изследвания се налага като общоприето виждането, че
комуникативната компетентност не може да се анализира извън пространството на
междуличностните отношения. Нещо повече, в същността си тя е социална компетентност, тъй
като комуникативните модели се появяват и съществуват, за да може посредством тях да се
осъществи социално взаимодействие в определена социална мрежа. Без комуникация е трудно
да се реализира взаимодействие в социалните мрежи, а социалните знаци са всъщност
комуникативни конструкти. Но тези конструкти, бидейки социални, а не чисто езикови, се
прилагат „в различен контекст и условия при различни ограничения”, в резултат на което
използваните стратегии се модифицират съобразно конкретната комуникативна задача, а
„постигането на контрол в осъществяването на тези дейности от страна на събеседниците води
до развитие и промяна на компетентностите”. В интеркултурен контекст тази способност за
промяна на комуникативната стратегия съобразно специфичните социокултурни детерминанти
на взаимодействието се явява важен елемент на интеркултурната комуникативна компетентност
(Рот, Попова 2005:61).
Оказва се, че контактите между представителите на различни нации, културни или
социални групи поставят високи изисквания за всеки от тях. Хората трябва да притежават
разнообразен арсенал от форми и средства на културната комуникация, основани на
психологически знания за поведението на партньорите. Терминът комуникативна
компетентност, въведен от Д. Хаймс, обозначава не само специфични езикови знания, но и
знанията, необходими на говорещия и слушащия за употребата на езиковите форми по подходящ
начин, т.е. комуникативната компетентност притежава езикови, психофизически и социални
характеристики.
Интеркултурната комуникация, осъществявана посредством новите информационни
технологии, е много сложно преплитане на реални и виртуални изображения. В голяма степен тя
се привнася от реалните поведенчески норми на човека, но виртуалната личност широко
експериментира с онези модели на поведение, които в реалния живот биха били съвършено
неприемливи. В пространството на комуникацията посредством моделиране на своето виртуално
„аз“ хората се опитват да създадат свои „силни позиции“ във виртуалното съобщество и да заемат
в него съответно място.
Всички концепции за интеркултурната комуникация и свързаните с нея проблеми в
образователното пространство се основават на общи предпоставки и съдържат единни
ръководни принципи, които имат за цел да превърнат културния плурализъм и етническото
разнообразие в основни компоненти на образователния процес. Проблемите, свързани с
интеркултурността в образователното пространство, започват да се изследват интензивно за
първи път в САЩ и Западна Европа през 60-те години на ХХ век.
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Съвремието разглежда образователната среда като свободна от стереотипи и
предразсъдъци, вдъхновена от целта да формира млади хора, отхвърлящи всички форми на
дискриминация в междуличностните отношения и в образователния процес. Днес важна
отличителна характеристика на културното разнообразие в образователната среда (и в частност
в сферата на висшето образование) е огромният набор от малцинствени групи, които са
принудени да съжителстват на територията на дадена страна и да се обучават в образователните
й институции. Затова се засилва значението на ефективните интеркултурни взаимоотношения и
комуникацията между отделните индивиди. За да функционират успешно и в други култури
освен в своята собствена, е необходимо хората да проявяват интерес към представителите на
различните етнически, културни, религиозни и езикови групи, да са достатъчно чувствителни, за
да забелязват и оценяват културните различия и да имат желание да променят своето поведение,
като проявяват уважение към другостта. Огромното етническо, езиково, религиозно и културно
разнообразие в обществото, логично, води до необходимостта от търсене и прилагане на найподходящата образователна политика в това отношение.
В общества, разнообразни в културно отношение, толерантността е от решаващо значение
Несъмнено, този обмен на гледни точки би се случил, ако страните комуникират на един и същ
език. Оказва се обаче особено в последните години, че ефективната интеркултурна комуникация
в образователното пространство не се случва единствено и само благодарение на владеенето на
чужд език. Напротив, нужни са задълбочени познания и компетенции в различни области извън
лингвистичната, за да се предотвратят евентуални конфликти и напрежение между различните
страни. Успешната комуникация с представители на чужди култури е невъзможна без
разбирането на спецификите на съответната култура и без практически умения в
интеркултурното общуване. Поради тази причина в бакалавърските и магистърските програми
се залага все повече на дисциплини, насочени към интеркултурната комуникация, гражданското
образование и предотвратяването на конфликти, породени от изградени стереотипи спрямо
дадена общност или група. С въвеждането на подобни дисциплини се цели подготовката на
младите хора за ефективен междукултурен обмен на нивото на всекидневна междуличностна
комуникация. Разработват се програми и курсове, където наред с усвояването на чуждия език, се
обръща внимание и на теоретичните основи на междукултурния обмен и на специфични въпроси,
свързани с характеристиките на целевия език и култура. Навлизането на новите технологии,
бурните политически промени и икономическите фактори в глобален план извеждат
необходимостта от придобиване на теоретични и методически знания, умения и компетенции,
свързани със същността и самоличността на отделните културни системи, културната
идентичност, индивидуалното (личностно) поведение, механизмът на междукултурното
общуване, междукултурните методи на обучение и т.н. Доброто владеене на чуждия език следва
да бъде допълнено от знания за културата, анализ на съществуващите стереотипи, причина за
неразбирането на културното многообразие, практически умения в поведението спрямо другите,
които заедно да дадат възможност да се възприемат представителите на другите култури.
Оказва се, че проблемите на интеркултурната комуникация предизвикват интереса на
учените от различни области. Върху развитието на интеркултурната комуникация през годините
се фокусират лингвисти и етнолингвисти, а в последното десетилетие и представители на
културната и социалната антропология, етнопсихологията, културологията и социологията.
Новите реалности в глобален план очертават нови критерии по отношение на личностното
и професионално самоусъвършенстване на университетските преподаватели и студенти.
Актуализира се необходимостта от усъвършенстване на моделите на взаимодействие между тях,
както и между представителите на различни етнически, религиозни, културни и езикови групи.
В образователната система сме свидетели на все по-ясно очертаващата се тенденция висшите
училища да бъдат мултикултурни като съвкупност от млади хора, които са носители на
етнически, религиозни, културни и езикови различия и това да бъде често срещана особеност, а
интеркултурността, като взаимодействие между тези различия, да става най-желаната
характеристика на тези институции. Мултикултурната разновидност в съвременната
образователна система, изразена в различните й етнически, религиозни и езикови измерения, е
едно от най-сериозните предизвикателства пред нейното управление и функциониране като
единна система от механизми.
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Взаимодействието с хора от различен етнос и култура поставя сериозен кръг от проблеми,
свързани с подготовката на специалисти със съответни компетентности, осъзнаващи и
дефиниращи ролята си на (съ)субект в процеса. Образователната среда се определя като
комуникация между носители на различна култура, които съгласуват действията си с цел
осъществяване на интеркултурно взаимодействие, където се отразяват различни светогледи и
ценностни системи, стилове на общуване и поведение.
Комуникацията в образователната среда предполага процес, насочен към формиране на
интеркултурна компетентност, която осигурява коректност и взаимно уважение в общуването и
взаимодействията. Интеркултурната компетентност е ключова и дава възможност на основата на
усвоени знания за други култури, способност за саморефлексия и уважение към другите да се
осъществи ефективно и ефикасно общуване и да се постигнат целите, които са поставени от
участниците в интеркултурния диалог в рамките на образователната среда. Подходът, който се
прилага за изграждане на интеркултурната компетентност в образователната среда, се определя
като интеркултурен релативизъм. Този подход предполага отказ от т.нар. синдром на културно
превъзходство и признаване равностойността на всички култури. Според този подход всички
култури са ценни, като се изисква опознаване и уважение към собствената култура; опознаване,
разбиране и приемане на другите култури; развиване уменията за общуване и взаимодействие с
хора от различни етноси; взаимно уважение към хора от различни етноси; взаимно културно
обогатяване и сътрудничество.
Специално внимание на интеркултурната комуникация в образователната среда се отделя
не само в документите на Европейския съюз, но и на ЮНЕСКО. В решение на Организацията се
отбелязва „ЮНЕСКО ще продължи своята конкретна и практическа дейност, която се отнася до
диалога между цивилизациите, културите и народите, включително междуконфесионален
диалог, чрез подпомагане на инициативите на регионално и субрегионално равнище,
подпомагане на участието на многобройните партньори и развитието на диалога като средство
за осигуряване на прогреса в сферата на правата на човека чрез образование за всички”.
(http://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/passeport-convention2005-web2.pdf)
Освен това, в документите на ЮНЕСКО се отбелязва, че Организацията постоянно се
сблъсква с редица проблеми и процеси, които могат да възпрепятстват постигането на целите и
да омаловажат вече постигнати резултати. Въздействието на социалните безредици,
поляризацията на културната, религиозната и етническата идентичност, появата на нови форми
на насилие и проявата на нетърпимост могат да доведат до разрушаването на образователните
институции на всички равнища и до сериозно намаляване на потенциала в областта на науката,
технологиите и комуникациите. Това вредно въздействие намалява и способността на
гражданското общество да реагира на проблемите на вътрешните конфликти, ксенофобията и
расизма.
Образователната среда е прекият път за стабилизация и регулиране на междукултурните
конфликти и е насока за усъвършенстване на мултикултурното образование. Нейното
стратегическо място се определя от възможността интеркултурната комуникация да се развива,
осигурявайки стратегическа подкрепа на културното разнообразие и интеркултурен диалог. В
контекста на образователната среда се открояват значимостта на обмяната и диалога между
отделните групи и култури в „интересите на социалната сплотеност, примиреност и мира”, както
и
възникващите
критични
проблеми
с
етнически
и
социален
характер
(http://whc.unesco.org/archive/2010/whc10-34com-20e.pdf).
Съвременната геополитическа и икономическа конюктура предполага необходимостта от
осмислянето и внедряването на нови методи за разпространение и използване на знанията, както
и развитие на информационните системи. Една от важните задачи на образователната среда е
насърчаването на уважението към културното разнообразие. Затова е необходим достъп до
образование на всички равнища и осигуряване на качествено образование чрез насърчаване
интеркултурната комуникация в контекста на културното наследство, езиковото многообразие и
социалната кохезия. Тези мерки се оказват не толкова трудно изпълними, особено в нашето
съвремие – съвремие на развитие и масово използване на информационните технологии.
Споделянето на добрите практики става все по-лесно и достъпно. Бъдещето развитие на
интеркултурната комуникация в образователната среда се очертава да бъде в следните насоки:
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- развитие на дидактически принципи на толерантност и уважение, базирани на
съвременни компютърни технологии;
- създаване на електронни средства на обучение на по-високо ниво, които да спомогнат за
по-ефективното формиране на уменията и навиците на младите хора от различни етнически
групи;
- развитие на технологиите, прилагани в учебните планове, които да подпомогнат
стремежа към самоусъвършенстване и навиците за системно мислене.
Образователната среда следва да предоставя възможности за формиране на ценности и
навици у младите хора, които да определят високата етническа, културна и религиозна
толерантност. Преподавателите в сферата на висшето образование имат шанса да осъщестяват
личностно-ориентиран подход и индивидуално обучение с отчитане психофизичните особености
на представителите на всяка отделна група. От друга страна, преподавателите имат възможност
да повишат своите компетентности и квалификация за работа в хетерогенна културна, езикова и
етническа среда. Една от най-важните задачи на образователната среда е формирането на
творческото начало в личността. Модерното време преполага не само добри компютърни и
езикови умения, но и творческо използване на информационните технологии в конкретна
мултикултурна среда. Освен това съществуващата конкуренция на глобалния трудов пазар
изисква уникалност от всяка разработка, умение да се активизира в кратки срокове собственият
интелектуален потенциал и максимална проява на творческата индивидуалност на личността.
Образователната среда следва да подготви младите хора и да формира практически навици за
оптимално поведение при взаимодействие с екип, формиран от представители на различни
етнически, социални, религиозни и езикови групи. Процесът на глобалиацията, нарастващите
междуетнически, религиозни и социални конфликти изискват от образователната среда подълбоко осмисляне на въпросите, свързани с интеркултурното взаимодействие и комуникация,
и методите за развиване на интеркултурните компетентности с цел рационална обработка на
“вътрешната и външна информация” за внедряване на колективни творчески решения.
Днешните социално-икономически условия определят необходимостта от осигуряване на
оптимални условия за реализацията на обучението през целия живот. Тази задача придобива
особена актуалност при чуждоезиковото обучение. Мониторингът на реализацията показа, че
тези студенти се стремят да се докажат в зависимост от изискванията на пазара на труда и
личните си предпочитания. Интердисциплинарният подход осигурява стабилна подготовка на
младите хора, като, от една страна, изгражда езиковата и културологичната компетентност,
задължителни за професионалната реализация в съвременното мултикултурно общество, а от
друга, позволява оптимално разширяване на професионалните компетенции в съответствие с
европейските и световни тенденции за стабилна интеркултурна подготовка.
Комуникацията в образователната среда е значително разнообразна по същност и характер.
Това многообразие намира своето отражение в различни видове и форми на комуникация:
междуличностни, вътрешногрупови и междукултурни. Междуличностната комуникация е
процес на обмяна на информация, където две или повече лица влизат в контакт един с друг.
Определящ фактор в междуличностното общуване са междуличностните отношения, които се
развиват в резултат на различни човешки контакт с външния свят и способността на хората
емоционално да се възприемат един друг. Тази форма на комуникация играе важна роля в
социализацията на човека. При междуличностната комуникация е налице пряка комуникация на
малък брой хора, които са в пространствена близост и при които има възможност за предоставяне
на обратна връзка. Тя е винаги личностно ориентирана, тъй като се основава на факта, че всяка
страна признава уникалността на партньора си, взема предвид особеностите на емоционалното
му състояние и личностните му характеристики.
Подобно на всички други форми на комуникация, междуличностната може да бъде
ефективна или неефективна. Редица изследователи отбелязват, че степента на ефективност
варира в зависимост от ситуацията на общуване. Например дадена личност може успешно да
комуникира с връстници или колеги, но да не успява в общуването с хора от други поколения
или други социални групи. Специални изследвания доказват, че ефективната междуличностна
комуникация е система от конкретни действия, умения и компетенции. Успехът се определя от
това как личността ще успее да приложи най-точните комуникативни компетентности, усвоени
в конкретната ситуация.
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Несъмнено в съвременния свят образователната среда е факторът, който осигурява ново
качество на икономиката и способства за увеличаване на влиянието на човешкия капитал за
изграждане на добре подготвено и можещо общество на знанията. Осъществените в последно
време промени са относително добра основа за по-нататъшно развитие на образователна система,
способна да се конкурира и да се интегрира равностойно в световното пространство. Когато се
говори за единство в многообразието, в пряк и преносен смисъл, е необходимо да се осмисли
какво се преподава и какви принципи на работа се използват. Нужно е образователните
потребности да се реализират именно в образователното пространство. Ефективната работа в
мултикултурната образователна среда изисква разбиране, уважение и отговорност към културите
на всеки един от съответната етническа/религиозна група. В образователната среда си
взаимодействат личности с определена култура, която подпомага и дава смисъл на живота им.
Ролята на преподавателите в това взаимодействие е да разберат чуждата култура, като я пречупят
през собствените си ценности. И те следва да са особено чувствителни и отговорни в този процес,
за да успеят да развият интеркултурните компетентности на младите хора, да стимулират
спонтанността, любознателността и самодисциплината им.
Мултикултурната образователна среда предполага атмосфера на увереност в настоящите и
бъдещите усилия за по-нататъшно развитие на личността; високи очаквания за успешна
реализация; засилване чувството на достойнство и собствена значимост. Образователната среда
е необходима да формира правилно отношение към уникалността, глобалността и взаимната
зависимост между представителите на различните етнически, религиозни и езикови групи.
Образованието не следва да налага еднозначни решения, нито да се страхува от различността.
Необходимо е то да подчертава уникалността на човешкия опит, културното многообразие и
дългата история на общуването между различните групи и общности. Целесъобразно е да се
поощрява глобалното виждане на младите хора, за да укрепва взаимното разбирателство и
уважение и да се преодоляват предразсъдъците, които водят към самоизолация. Младежите
следва да се научат да ценят красотата на човешките цивилизации и да откриват връзките между
тях. Това означава да се помогне на младите хора да възприемат разнообразието като основна
черта през техния личен опит. Те ще забележат разликите, но и ще открият много общи неща с
другите. Така ще станат по-чувствителни към собствената си идентичност и заедно с това ще
избягват противопоставянето с останалите на основата на националните културни различия.
Интеркултурността на различните й равнища – национално, етническо, социално,
фамилно, политическо, религиозно, полово, поколенческо, професионално, личностно – е
свързана с възможностите, които образователната среда (в диалог с останалите среди) осигурява
на учащите за идентификация, чак след това за комуникация и общуване между различните
самоидентифицирали се и взаимноидентифицирали се култури. Идентичността е динамична, а
не статична категория, следователно за нейното отстояване е нужна откритост и готовност за
сътрудничество и обмен.
Днес, поради интензивните процеси на движение на популации, възрастовите граници са
изменчиви в индивидуалните жизнени истории, но етапите съществуват и се изминават в
познавателното и културното/социалното развитие от всеки човек. Т.е. интеркултурната
компетентност се формира през и чрез степените на идентификация и самоидентификация, а
условията за тях се създават в съчетаването на различните социални среди от и чрез
образователната среда; от и чрез нейното модераторство и медиаторство.
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МОЕТО ГОЛЯМО ПРИКЛЮЧЕНИЕ В МАЛТА
Зорница Казакова
MY GREAT JORNEY IN MALTA
Zornitsa Kazakova
Малта, едно островче погледнато от самолетно прозорче… можеш да го обхванеш
с поглед, кафяви квадратчета без никакви зелени площи.

И навсякъде само море, накъдето и да се обърнеш само море, Средиземно море.
Дълбоко в себе си се надявах, че пистата за приземяване ще е достатъчно дълга, за
да спре самолетът навреме. Да, може да изглежда смешно, но на мен ми трепереха
краката. На летището се говореше английски и италиански, а аз говорех български език
и перфектен испански. В Малта официалните езици са английски и малтийски. За мен
беше голямо предизвикателство, пред което се изправих, целта ми беше да науча
английски и дъщеря ми също, която беше на 9 години – Симона.
Малта – Република Малта е островна държава, разположена в центъра на
Средиземно море, южно от Италия, източно от Тунис и северно от Либия.
Първо финикийците откриват стратегическото значение на архипелага при своята
колонизация на западното средиземноморие. След тях идват Рим, Византия, Арабският халифат,
Арагон, норманите , Малтийският орден, Франция и Великобритания. Те всички са търсили
добри пристанища за контрол върху Средиземно море. Девизът на малтийците е „Със кураж и
постоянство”. Площта на Малта е 316 кв. км. Население  434, 403, от които 25000 са българи,
много – араби, сърби, македонци, либийци и др. Малтийците са католици. Столица е Валета
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Президент е Мари-Люиза Колейро , невероятен човек, с която имах щастието лично да се
запозная, да я снимам и разговарям.
През 2004г. Малта влиза в Европейския съюз. И по населени и площ Малта е най-малката
страна, член на Европейския съюз. Малтийскят език е единственият семитски език, официален
за европейска държава. Най-разпространеният семитски език е арабският език  206 милиона
говорящи. Малтийския език е смесица от английски, арабски и италиански език.
Мистичнят ореол около Малтийския орден и топлият средиземноморски климат правят
Малта привлекателна туристическа цел за много европейци целогодишно. Сградите са направени
от специални камъни, също и къщите.

Настаних се да живея в едно малко градче, на име Риета, близо до столицата Валета. По
професия съм учителка, но не владеех толкова добре английски, за да кандидатствам за такава
работа. Работих в една фирма за чистене (Cleaning company). Това продължи една година, но
всеки ден, когато ходехме до пазара в едно магазинче, което беше на две преки от нашия дом,
минавахме с дъщеря ми покрай една детска градина, наричаше се “Sam,Sam”. Гледах как
излизаха майки с деца на различна възраст  бебета , 24 годишни и 56-годишни: чернички,
бели от всякаква раса, бяха очарователни малки същества. И аз казах на моята дъщеря - един ден
аз ще работя тук! Измина една година от моето пребиваване в Малта и аз реших, че е време за
промяна. Събрах смелост и влязох в детската градина. Посрещна ме една очарователна и мила
дама, която се оказа директорка на градината  Мариела Формоса. Споделих, че съм детска
учителка и желая да работя в тази детска градина. От дясната ми страна имаше постлани меки
дюшеци с цветни огради и вътре имаше около десетина бебчета на различна възраст, по-точно
месеци. Имаше едно красиво къдраво момиченце на около 56 месеца, което се опитваше да лази
и като ме видя започна да се усмихва, аз се приближих и попитах дали може да я взема на ръце,
тя се смееше и се оптиваше да ми хване косата. Гледаше ме с широко отворени очички. Казваше
се Рикнам. От този ден се влюбих в това дете. Мариела беше очарована от ситуацията, от химията
и силното привличане, което имаше между мен и децата, и ми каза, без дори да ме познава много
добре  “Сега имаме студентки, но заповядай на 6 октомври и донеси следните документи”. До
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този момент това беше най- щастливият ми ден в Малта.
Мечтата ми се сбъдна, ще работя това, което искам - с
децата.
На 10 октомври започнах работа, бях назначена с
постоянен трудов договор. Дипломата ми беше призната от
Министерството на културата и образованието на Малта.
Изчакваше се три месеца и след това дойде отговор, че може
да упражнявам тази професия в целия европейски съюз.
Първите шест месеца работих в сектора на бебетата. Те бяха
на възраст от 3 до 1011 месеца. В какво се състоеше моята
работа: на два часа сменях памперси, на три часа ги хранех
и разбира се най- развлекателната част  седяхме в така
наречената “градинка” и играехме с бебетата.
Пеехме песнички, приспивахме ги на ръце, а други в
колички. Аз дори им пеех песнички на български, свирех
със хармоничка и те ме слушаха в захлас. Много е важно,
когато гушнеш едно бебе, то да усети топлина, обич и найвече спокойствие, да си релаксиран, така децата се отпускат
и заспиват. Имаше деца които идват за първи път  беше
трудно, защото плачеха непрекъснато и се редувахме с
моите колежки да гушкаме и приспиваме. Усещането е невероятно, ставаш като втора майка за
тези малки сладки невинни същества, които стоят от 6 до 8 часа в детската градина, защото мама
работи. Майчинство се плаща само три месеца. В градината нямаше кухня и готвачки като тук
при нас, майките приготвят храната вкъщи, носят я в пластмасови кутии, които се поставят в
хладилник, млякото го приготвяхме ние. Няма специален персонал за почистване, ние
почиствахме, след като децата се нахранят. Имаше деца от всякаква националност - българче,
сръбче, африканче  палитра от цветове, бяха като малки красиви цветенца, които растяха пред
очите ми. Никога не забелязах деление на децата, всички бях деца - нуждаещи се от любов и
грижи, които ние давахме от цялото си сърце. Една от точките в договора гласеше, че не трябва
да има делене на децата, расизъм и т.н. Това забележи ли се  следва дисциплинарно уволнение.
Разговарях с децата на много езици  на български, на малтийски, на английски, на италиански
и испански. Имаше непрекъснато пуснат телевизор, който пееше и говореше на различни езици.
За мен беше много интересно как моите колежки говореха на италиански, малтийски и английски
на всички деца. В едно изречение употребяваха три различни думи от три различни езика. И така
от малки всички малтийци говорят три езика. Когато наближаваха празници, за да се отбележи
празника и да участват децата боядисвахме ръчичките или крачетата им с четка и боя, и
отпечатвахме ги на хартия и ги украсявахме.
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За Коледа имах за задача да направя или нарисувам нещо и аз направих снежен човек от
пластмасови чаши  бяха очаровани.
Материалите, с които се работи в детската градина, са
за рециклиране,картоните от тоалетна хартия, кутии от мляко,
буркани от детска храна, капачки, коркови тапи и други. Шест
месеца продължи този рай, така бях нарекла работата ми, да
се грижа за тези малки ангелчета. След тези шест месеца
имаше недостиг на учителки в друга група, която беше от две
до тригодишни и ме преместиха там. Когато Мариела ми каза,
че трябва да отида при нови и непознати деца аз много се
разстроих, въпреки че обичам много децата, независимо
колко са големи те. Като че ли изоставях моите бебета.
Преживях го много тежко. Докато бях при по-големите, през
почивката отивах да видя моите бебета  най-вече Рихам, тя
като ме видеше, протягаше ръчички и аз я вземах на ръце и
играех с нея, а когато трябваше да я оставя, плачеше много и
не искаше да ме пусне. Тя се вкопчваше здраво в
мен. Плачеше ми се когато трябваше да я оставя отново,
толкова бях свикнала с нея. Носих от вкъщи приготвени от
мен супички, които тя с голяма наслада изяждаше. Майка й
приготвяше всеки ден само макарони, не беше от най-добрата
храна за едно дете. Не беше редно, но го правех, защото тя се
нуждаеше от витамини, с които да расте здрава и силна. Не
всяка майка има възможност да осигури нужната храна за
своето дете, за голямо съжаление. Да започна в голяма група
за мен беше голям шок, защото нямаше нищо общо с възпитанието на децата в нашите детски
градини. Само секцията на бебетата беше отделена, както и на големите 5-6-годишните. Там,
където бях аз, имаше стени, но нямаше тавани и всичко се чува, шумът е много голям. В група с
2530 деца работят четири учителки, всъщност не сме точно учителки, а пазители на реда.
Учителката не пише дневник или план - конспект. Прави се програма за седмицата, която се
изготвя от директорката. Събираме се и обсъждаме темите, например тази седмица ще учим за
хората, които ни помагат - лекари пожарникари. Аз направих от един кашон камион на
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пожарникари, нарисувах го с прозорци и гуми, облякох децата в
дрехи на пожарникари, инсценирахме пожар и те трябваше да го
изгасят. Беше много интересно, децата се забавляваха много. Един
ден се рисува, друг се изработват фигури на пожарникари, обличаме
ги като такива. Как започва деня в детската градина на едно 23годишно дете:
1. От 8:30 – 9:00 ч. – игра в двора.
2. От 9:15 – 9:45 ч. – закуска.
3. От 9:45 – 11:30 ч. – пеят се песнички, рисува се и се
изработват фигурки от различни материали.
4. От 11:30 – 12:00 ч. – игра на двора, лятото се къпят в басейни.
5. В 12:00 – децата обядват.
6. В 12:30 - слагат се децата да спят.
Те не спят в креватчета или в спални помещения, а на земята на
гумени дюшеци, други в бебешки колички, които се бутат, докато
детето заспи. Сменят се памперси, защото тук децата в Малта до
4годишна възраст са с памперси и на 2 часа се извършва смяната.
Когато пеят песнички или се провежда вид занятие, децата
седят на земята върху възглавнички. Когато рисуват, им се дава пълна
свобода – рисуват си по лицето, по земята, по масата, което аз
напълно не одобрявах, но това беше тяхната система. В цялата детска
градина имаха шест групи, 120 деца и 20 учители персонал. Не
всички учители са с университетско образование, само аз и още една
колежка от друга група бяхме с образование. В Малта учат, по-точно
ходят на курсове година и половина и се водят гледачки на деца, не
учители. Две са степените на средно образование в Малта – от 5 до
11години и от 11 до 16 години – навършилите 15 години могат да
работят.
Както бях споменала по-горе, беше ми много трудно да свикна
с по-големите деца и с начина им на обучение и възпитание. Може би първите думички, които
научават децата, са „thanks, sorry”, тъй като са много често употребявани думички, които е хубаво
не само всяко дете, но и всеки възрастен да използва често. В Малта е точно така, малтийците
са добри и отзивчиви хора.
Дойде време, когато трябваше да се сбогувам с децата и Мариела. Със сълзи на очи се
сбогувахме и така приключи моята 11 месечна работа в Малта в детската градина „ Сам Сам”.
Това беше едно ново преживяване за мен, което никога няма да забравя. Имаше много трудни ,
но и много хубави моменти, преживяни в Малта. Две години от живота ми в Малта.
Дойде време да завърши моето голямо приключение и да се завърна в родния дом.
Щастлива съм, че съм тук и мога да споделя моя опит и преживяване в Малта. След всичко това,
което преживях, и опита, който придобих по време на пребиваването ми в Малта, реших да
продължа своето образование и да се усъвършенствам като детска учителка, защото децата са
моята муза.

Зорница Казакова
Фак. № 1742761322
ИПО – Iви курс, задочно обучение
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ
СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНО МУЛТИМЕДИЙНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА
ЦЕЛИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Ивайло Буров, Зара Феттова

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE CREATION OF
INTERACTIVE MULTIMEDIA CONTENT FOR TRAINING PURPOSES
Ivailo Burov, Zara Fettova
ABSTRACT: The article focuses on the opportunities for realization of the acquired knowledge and skills
related to the information technologies in the education by the students with pedagogical profiling. It describes
the conditions necessary for the realization of modern multimedia content from the necessary basic and advanced
knowledge to their creative application.
KEYWORDS: information technologies, education, multimedia content, training

Развитието на информационните технологии откри нови възможности при подготовката
на дидактически материали за целите на обучението. Докато в по-ранните етапи на развитие на
информационните технологии, създаването на интерактивно мултимедийно съдържание се
разглеждаше като специализирана дейност, извършвана предимно от специалисти, свързани с
ИТ технологиите, на съвременния етап тази задача става все по-достъпна и за хора, несвързани
с ИТ сектора, насочили професионалната си дейност към педагогическите науки. Някои от
факторите, обусловили тези възможности, са:
- Въвеждане на обучение с използване на информационни технологии в началното
училище;
- Изучаване на информационните технологии в начална и средна степен на обучението;
- Разширено изучаване на информационните технологии и тяхното приложение в
университетското обучение;
- Създаване на интегрирани среди за бърза разработка на интерактивна мултимедия.
Университетското обучение по ИТ дисциплините и тяхното приложение за направленията
с педагогическа насоченост включва дисциплини като Аудио-визуални и информационни
технологии в обучението, Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална
среда, мултимедийни технологии, компютърно моделиране, интернет в образованието и др., но
като цяло целите, постигани от това обучение, могат да се опишат в две категории:
Усвояване на базови знания и умения: Към тази категория могат да се причисли
обучението по дисциплини като Аудио-визуални и информационни технологии в обучението,
Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда, Интернет в
образованието, Графична обработка и др. След изучаването на дисциплини от тази категория,
студентите придобиват знания и практически умения за самостоятелно създаване на
мултимедийни фрагменти за целите на обучението. Без тези познания бъдещите учители са
ограничени до използване на неголям брой съществуващи свободни мултимедийни ресурси,
създадени от други автори.
Придобиване на разширени знания: Към тази категория може да се причисли
обучението по дисциплини като Съвременни информационни и комуникационни технологии и
работа в дигитална среда, Мултимедийни технологии в обучението, Компютърно моделиране и
др., при които създаването на мултимедийно съдържание е свързано с определена концепция,
идея и замисъл и свързаният с тях сценарий, а също така и методите за реализацията му. На този
етап в помощ се явяват и придобитите знания и умения по методическите дисциплини, изучавани
от студентите. При добра организация и синхронизация на учебните планове, както и съвместна
работа между студенти, преподаватели и учители е възможно създаването на завършен цикъл
между процеса на подготовка на студентите с реализацията им като учители, при което се
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реализират мултимедийни фрагменти, готови за директно приложение в студентски практики и
в практиката на студентите като учители. Такава кратка структура на процеса на обучение по
информационни технологии за студенти с педагогическа насоченост е представена от
преподаватели в Шуменски университет "Еп. К. Преславски" през 2011 г. на отворена
конференция за обучението на учители, проведена в Гърция [1], като в настоящата статия ще
бъде представена българската и транслация.
Лекции и семинари по ИТ

Лекции и семинари по
педагогически и др.
дисциплини

1.1.

1.2.

Аудио-визуални и
информационни
технологии

Интернет в
образование
то

Други ИТ
лекции и
семинари

Базови знания и умения

1.

2.1.
Мултимедия

2.2.

Образователни технологии

Методики в
обучението

3.
Разширени познания

2.

Студенти
Pre-service
teachers

Учители
In-service
teachers

4.
Преподаватели
по ИТ

ИТ персонал

Преподаватели
по методика

5.

Дидакт. материали

Образователен софтуер

Училищни уроци

Ученици

Приложението на предложения структурен модел дава възможност за генерация на
готов образователен продукт по време на обучението в университета.
Тази структура включва модел на програмната среда за обучение, организация и
взаимодействие между преподаватели, студенти, учители и друг персонал.
Като резултат в края на обучението, всеки студент генерира учебно съдържание,
представено с последните възможности на информационните технологии, под
наблюдение на университетски преподаватели по ИТ, методици, със съответното
наблюдение от учител. Това учебно съдържание се включва като част от общата
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мултимедийна база в използваната софтуерна платформа за обучение, която става
достъпна за ползване в училищата.
В настоящата статия фокусът е поставен не върху структуриране на обучението по
ИТ свързаните дисциплини за педагогическите направления, а върху конкретна задача
за разработка на интерактивно мултимедийно съдържание при изготвяне на дипломна
работа на тема "Съвременни мултимедийни технологии в обучението по български език
и литература –4 клас". За целта са дефинирани основните етапи при създаването на
мултимедийното съдържание.
1. Концепция – идея, замисъл. Определя точната и ясна цел на проекта и
аудиторията, за която е предназначен. Определят се и редица други важни особености:
хардуерна платформа, стил, обем на мултимедийното съдържание, специфика на
съдържанието, възрастови особености и познавателни интереси на потребителите.
2. Проектиране – Решава се детайлно какво ще съдържа проектът, какви материали
ще включва и с какво съдържание, а също и как те ще бъдат презентирани и
интерпретирани. На етапа на проектиране се създава пълният и конкретен сценарий, по
който ще се провежда обучението при реализация на продукта. Избират се авторските
софтуерни средства. Избира се цялото съдържание на проекта, включително за всички
видове медии, участващи в него: текст, звук, видео, графика, анимация и др.
3. Събиране и създаване на материалите, необходими за проекта. На този етап се
събират всички материали в съответните цифрови формати с помощта на хардуерните
средства от среда, избрана от автора. Създават се видео и звукови фрагменти, рисуват се
или се сканират готови графики, записва се звуковият материал, създават се текстовите
документи и т.н.
4. Композиране – сглобяване, монтиране. Готовият материал се аранжира според
сценария, сглобява се в като единно мултимедийно съдържание, изграждат се
логическите и хипертекстови връзки, организират се всички информационни единици до
създаването на готовия продукт.
5. Тестване – създаденият продукт се тества, за да се провери дали е осъществен
замисълът на проекта. Важно условие е тестът да се проведе с аудиторията, за която
продуктът ще бъде предназначен. Ако е необходимо, се внасят корекции на
съдържателно и структурно ниво.
В съответствие с това, че в конкретния случай основната аудитория се състои от
ученици в начална степен, представянето на учебното мултимедийното съдържание е
реализирано посредством мултимедиен интерактивен персонаж. Като подходяща среда
за разработка на сценария се явява разработената от Ивайло Буров визуална среда за
създаване и провеждане на игрово обучение и тест CаptorAgentStudio, поради следните
причини:
- разработена е за целите на обучението по дисциплини, свързани с приложение на
интерактивна мултимедия;
- предоставя се безплатно на студентите, изучаващи тези дисциплини;
- опростен интерфейс на български език и визуално генериране на сценария;
- поддържа анимирани персонажи, базирани на технологията Microsoft Agent;
- включва стандартните мултимедийни възможности като графика, анимирана
графика, възпроизвеждане на дигитално аудио и видео;
- поддържа интерактивност посредством сценарии, които да се изпълняват при
отбелязване на верен или грешен отговор на въпрос;
- не изисква специални умения при реализирането на сценарий.
Въпреки че с избраната среда създаването на интерактивен мултимедиен сценарий
не изисква специфични умения, при реализацията на интерактивно мултимедийно
съдържание с добро качество, максимално представящо избраната тематика, е
54

необходимо използването на придобитите знания и умения от университетското
обучение по ИТ свързаните дисциплини, изучавани от студентите с педагогическо
профилиране. Конкретно в изготвяната дипломната работа това са познанията по
дигитална обработка на компютърна графика, дигитална аудио обработка, създаване на
анимация, познаване на принципите на анимацията при създаване на персонажа. За
създаването на персонажа се използва неизучаван в университетското обучение продукт
Microsoft Agent Character Editor, работата с който се основава на изучаваните от
студентите принципи на създаване на компютърна анимация. Технологията позволява
възпроизвеждане на реч от персонажа, което изисква и познания по обработка на
дигитално аудио. Въпреки наличието на ограничен брой персонажи, базирани на тази
технология и предоставяни за свободно ползване, в повечето случаи те не могат да
запълнят специфичните изисквания, свързани с избрана конкретна тематика. Такъв се
явява и сценарият в разработваната от Зара Феттова дипломна работа, базиран на
детската приказка от Светослав Минков "Как гарджето стана певец". Освен, че не
съществува готов MS Agent базиран персонаж на гардже, тук възникват и специфични
изисквания към "певческите способности" на литературен герой. Това налага
създаването на персонажа от самото начало.
Докато при някои процеси на предварителна подготовка на материалите са
достатъчни базовите познания, придобити по време на университетското обучение,
други изискват приложение на придобитите разширени познания по време на
обучението. В Табл. 1. е представена кратка примерна систематизация.
Естество на задачата:

Необходими операции:
Таблица 1.
При дигитална обработка на растерна графика
1.
Обработка
на Мащабиране, ротация, обръщане
съществуващи
базови Преобразуване на цвета на фона в прозрачност
изображения и създаване на Пикселни корекции
вариации
Цветови палитри и преобразуването им
2. Създаване на съставно Включва операциите от т.1
изображение
Работа със слоеве
При графична анимация
1. Обработка и корекция на Пикселни корекции, преобразуване на цвета на фона в
съществуваща
прозрачност, задаване на режим и тайминг.
2. Създаване на анимация
Включва операциите от т.1
Прилагане на анимационни филтри
При дигитална аудио обработка
Създаване на реплики на Запис, импортиране на звук, миксиране
персонажа
Приложение на ефекти

Ниво:
Базово
Базово
Базово
Базово
Базово
Базово
Базово
Базово
Разширено
Базово
Разширено

Процесът по създаване на мултимедийното съдържание, последователността при
изготвянето му, както и използваните за целта софтуерни продукти са представени на Фиг. 1.
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Налични базови
графични изображения
Създаване на
вариации

Графична
обработка

Налична анимирана
графика
Обработка и
адаптация

Налични базови
аудио фрагменти

Дигитална аудио
обработка

Генериране на
аудио съдържание

Създаване
на анимация

Създаване
на персонаж

Създаване на интерактивен
мултимедиен сценарий

Фиг.1
Създаването на някои фрагменти от персонажа изискват творчески подход при
прилагането на придобитите знания и умения по време на университетското обучение. Този
подход ще бъде илюстриран от следните два примера.
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Пример 1. Разполагаме с ограничен брой изходни изображения за персонажа. За създаване
на анимация е необходимо на тяхна база да се създадат поредица изображения за анимационна
последователност. Тъй като използваната технология за създаване на персонаж поддържа
артикулация, то е необходимо създаването на подходящи за целта поредица от изображения, но
наличното изображение е само едно.
За генерация на артикулационни изображения може да се използва филтърът
"Разкривяване", от изучавания в ИТ свързаните дисциплини за педагогическите направления
софтуер с отворен код GIMP. Въпреки че този филтър не е разположен в менюто на
анимационните филтри, той разполага с възможност за генерация на анимационни кадри, като
създаването на анимацията е реализирана визуално, посредством управление с "мишката" на
компютъра.
Създаване на артикулационни кадри за персонажа
1.
Разрешава
се
опцията
"Анимиране" от съответния панел на
филтъра и се задават желаният брой
кадри за анимационен преход.

2.
Следващата
стъпка
е
преминаването
към
панел
"Настройки", откъдето се избира
типа деформация и се прилага върху
прозорчето с изображението с
помощта на мишката.

3. След прилагане на филтъра, се
генерират
новите
кадри
за
анимационен преход. Тези кадри се
прилагат към артикулационната
анимация
на
персонажа
при
създаването му в продукта за
създаване на персонаж.
В конкретния пример са използвани по два кадъра от две
трансформации: местене и свиване.

Пример 2. За реализация на скритата ирония в детската приказка "Как гарджето
стана певец" е необходимо реализиране на персонажа като лирически герой  т.е да му
бъдат приписани и човешки качества, а именно  на певец. Изпяването на
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последователните тонове от гамата, но не от човек, а от гардже (какъвто е персонажът)
се явява удачен избор за тази цел. Студентите, изучавали дигиталната аудио обработката,
са запознати с базовите възможности на ефекта "Промяна на височината" на използвания
при лабораторните упражнения софтуер с отворен код Audacity. Именно посредством
този ефект реплики, записани от един диктор, се преобразуват като реплики за
различните персонажи. Обикновено това се постига с манипулация на височината на
звука в проценти. Като разширена настройка обаче е представена и възможността за
преход от един музикален тон към друг. В такъв случай реализацията на „певческите
умения" на избрания в конкретния пример персонаж се свежда до последователното
повдигане (повишаване) на височината на едно грачене до съответния тон.

Фонограма от запис на
единичен грак на гарга
Клониране на единичния запис и последователно
прилагане на филтър "Промяна на височината" C-D, D-E,
E-F ,F-G, G-A, A-B, B-C, C-B, B-A, A-G, G-F, F-E, E-D, D-C.

1.

2.
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ИНОВАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА УСВОЯВАНЕ НА УЧЕБНОТО
СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ОКОЛЕН СВЯТ”
ОТ 6 – 7-ГОДИШНИ ДЕЦА
Ирина Б. Стоянова
INNOVATIVE MODELS FOR ACQUIRING THE EDUCATIONAL CONTENT
OF THE EDUCATIONAL FIELD "OUTSIDE WORLD" FROM 6-7-YEAR-OLDS
Irina B. Stoyanova
През настоящия XXI век протичането на динамични процеси изисква глобален
преход към новопарадигмално образование. Под новопарадигмално образование се
разбира „цялостна концепция, система от основни водещи идеи за научноизследователска и практико-приложна дейност в тази сфера”[6].
Формира се ново относително самостоятелно направление «педагогическа
технология». Технологическият подход1 в образованието се прилага все повече и се
съчетава с интерактивните методи и похвати на обучение във връзка с
конструктивистката образователна парадигма (парадигма  модели, водещи идеи).2
Педагогическата технология най-общо може да се разглежда като вид социална
технология, която преработва, моделира, модифицира, конструира една или други
теории, принципи, подходи и методи като интегрира знания от различни области на
науката и практиката, за ефективно и оптимално решаване на образователни и
възпитателни цели [6].
Една от целите на Предучилищната педагогика е да определи най-подходящите
съвременни технологии за осигуряване на пълноценно личностно развитие на всяко дете
и да предложи най-добри условия за изява на потенциала и способностите му.
Според Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, (чл. 27) и
Законът за предучилищното и училищното образование, Обн., ДВ, бр.79 от 13.10.2015
г., в сила от 01.08.2016 г. (чл. 55) Предучилищното образование полага основите за учене
през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовнонравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки
предвид значението на диалога и играта в процеса на педагогическото взаимодействие
на различните етапи от училищното образование [1].
В съвременната детска градина е необходимо използването на иновативни
педагогически технологии и методи, които да поставят детето в центъра на
педагогическите процеси. Едни от посоките за развитието на съвременната
образователна среда са: създаване и разпространяване на технологични иновации и на
педагогически иновации. За предучилищна възраст най-подходящи са технологиите,
ориентирани към личността, които отговарят на възрастовите особености и възможности
на децата.
Липсва единство между авторите при определянето същността на понятието
„иновация”. Според Ст. Кръстева в контекста на образованието това понятие означава:
Технологическият подход  при който акцентът се поставя, върху процеса, върху самата технология за
реализация на едни или други форми или методи на обучение [Петров, П. Р., Петров , П.Д., 2017, с.18]
2
Конструктивизъм  теория за ученето и знанието, която обхваща редица области
като епистемология, педагогика и образователна
психология;
https://bg.wikipedia.org/wiki/Конструктивизъм].
1
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„ такава промяна, при която чрез използване на изобретение или съществуващи вече
инструменти по нов начин се въвеждат в практиката нови и полезни методи, техники,
продукти и услуги, и така създаденото ново измерение за действие и реорганизация в
обществото” [2].
Божена Левон Такворян - Солакян разграничава иновациите по следния начин: „В
зависимост от областта на иновациите, от начина на възникване на иновационния
процес, от дълбочината на иноваторските идеи, от основата, върху която възникват, те
се разграничават: иновации в съдържанието на образованието, иновации в
образователните технологии и стратегии на преподаване и учене, иновации в
организацията на учебно-възпитателния процес; иновации в управлението на
образованието; предварително планирани и обмислени иновации или стихийни,
случайни промени; глобални, фундаментални, стратегически и др. промени, или
частични подобрения” [7].
Технология (“technologia”) е словосъчетание с гръцки произход – „techno”, което
буквално значи „мога” и „logos” – наука [5].
В по-широк план според Д. Павлов под „технология” се разбира система от
логически, последователни, паралелни и смесени дейности, насочени към постигане на
определен резултат. Технологията е задължително свързващо звено между теорията и
практиката. Целта на изучаването на технологиите е преди всичко развитие на
технологично мислене.
Според Й. Факирска „Педагогическата технология е организационно-методически
инструментариум на педагогическия процес.” Тя включва съвкупност от психологопедагогически нагласи, които определят специален набор от форми, методи, способи, похвати на
обучение и възпитателни средства [8].

Най-подходящи за предучилищна възраст са интегрирането на педагогическите
технологии - възпитателни и образователни, целта е да се осигурят условия за развитието
на личността на детето, на способностите му и продуктивната дейност на детето.
Технологиите ориентирани към личността, които отговарят на възрастовите особености
и възможности на децата.
Според Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, (чл.28)
Предучилищното образование създава условия за: цялостно развитие на детската
личност; придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения,
които са необходими за успешното преминаване на детето към училищно образование.
Тези компетентности са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието,
обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни
направления:
1. Български език и литература; 2. Математика; 3. Околен свят; 4. Изобразително
изкуство; 5. Музика; 6. Конструиране и технологии; 7. Физическа култура.
Във връзка с всичко казано дотук и предвид актуалността на темата за ефективно
и ново, иновативно образование се спрях на иновационните образователни технологии и
тяхното внедряване в учебното съдържание по образователно направление „Околен
свят“ и практика в предучилищното образование.
Целта на статията е да се оптимизира възпитателно-образователния процес на 67годишните деца чрез внедряването, интегрирането в практиката на иновационни
образователни технологии ( иновационен модел ),за цялостно развитие на личността на
детето, неговите способности и продуктивна дейност, за формиране на ключови
компетентности у децата чрез изучаване на теми от учебното съдържание по „Околен
свят” за успешното му преминаване към училищно образование.
- създаване на условия за ориентираност към интереса и към мотивацията на детето
(ученика), към възрастовите и социални промени в живота му, както и към способността
му да прилага усвоените компетентности на практика;
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- използване на иновационни образователни технологии – „лапбук”,
информационни технологии и игрови технологии за по-голяма ефективност и новости на
възпитателно-образователния процес в предучилищното и училищното образование.
Разглеждам „лапбук” като иновационна образователна технология, която се
използва като метод, средство и форма за обучение и организация на учебния материал.
Думата лапбук произлиза от англ. lapbook, което буквално се превежда като „сгъваема,
наколенна книга“ (lap – сгънат, коленна book – книга) или това е малка сгъваема
информационна книжка, в която са събрани всички материали по дадена тема.
„Лапбук” представлява книжка с различни подвижни елементи – отварящи се
прозорци, джобове, разтварящи се или сгъващи се листи, пликове и други, в които може
да има лабиринти, пъзели, оцветявки, оригами, гатанки и други задачи. [9]
Представен по този начин по интересен, забавен и любопитен начин, обучението
на децата преминава много по-лесно, интересно, забавно, ефективно и различно, затова
се счита, че лапбукът може да намери приложение и в българската детска градина и
училище [3].
На второ място „информационните технологии” като иновационна образователна
технология. Тя включва всички компютърни и комуникационни технологии и техните
приложения за обмен на информация. Мултимедийните технологии разрешават
практическото реализиране на много идеи в образованието. В мултимедийните
технологии (хипертекст, мултимедия, хипермедия) се събират всички постижения на
информационните
технологии.
В
образователно-възпитателния
процес
информационните технологии се осъществяват със средствата на компютърната техника.
В случая това са: лаптоп, компютър, таблет, мултимедиен проектор, интерактивна дъска.
На трето място „игровите технологии”, която включва лапбук-игри, игри с
нтерактивни играчки и дидактични игри.
Чрез лапбука се установяват междупредметни връзки и се извършва интегриране
на образователното съдържание. Учителят има възможност сам да определи как да
работи с лапбука може да се работи индивидуално, по групи и с цялата група. Тази
информативна книжка може да се използва в педагогическата ситуация за усвояване и
затвърждаване на определено образователно съдържание. „Лапбук” използвам в
система от педагогически ситуации като във всяка се конкретизират образователните
цели, задачи и очаквани резултати по съответното образователно направление, в случая
Околен свят. Целите на ситуацията се реализират чрез педагогическа технология, която
включва методи и техники – в лапбука такива са показ на образец, показ на действие,
обяснение, мозъчна атака, дискусия; средства и материали – хартия, подходящи
текстове, илюстративен материал, пъзели и др. Очакваните резултати са предварително
съобразени и реализирани във всяка ситуация и представляват формирани от детето
компетенции – знания, умения и ценностни отношения.
Цел на образователното направление „Околен свят“ е да се реализира
педагогическото взаимодействие, насочено към социализиращите процеси - изграждане
на адекватна представа за обкръжаващата близка социална среда, придобиване на
култура на поведение,социални умения за общуване и самостоятелна детска игрова
дейност като предпоставка за готовността за училище [4]. Установяват се връзки и с
всички останали образователни направления.
Обемът на съдържанието по образователното направление включва конкретни
представи и умения за околния свят, систематизирани в следните образователни ядра:
Самоутвърждаване и общуване с околните, Светът на природата и неговото опознаване,
Културни и национални цанности, Социална и здравословна среда.
В образователното направление Околен свят се систематизират цели,
образователно съдържание и очаквани постижения, конкретизирани чрез
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образователните ядра. Учителят в ситуацията осигурява връзка между тях. При
използване на иновационните образователни технологии – „лапбук”, информационни
технологии и игрови технологии е включена работа по всички образователните ядра по
„Околен свят“ като се очакват следните резултати, съобразени с Приложение №3 към
чл.28, ал.2, т.3 от Наредба №5:
Образователни ядра:
1. Самоутвърждаване и общуване с околните – детето партнира на учителя и си
сътрудничи с връстниците си, разбира разликата между ролеви и реални
взаимоотношения, проявява толерантност и възрастни с различия, демонстрира все
по-голяма независимост и увереност, изразява собствените си мисли ясно и
конкретно, взема предвид идеите на другите.
2. Социална и здравословна среда – детето изразява правото си на избор и инициатива
сред другите; избира игрови действия съобразно особеностите на играчките,
предметите за игра и игровата ситуация; разпознава професии от различни области
и тяхното значение за живота на хората – земеделие, обществен труд и др.
3. Културни и национални ценности – Назовава лични, официални и национални
празници, местни обичаи и традиции; разпознава националния химн и реагира, като
изразява национална гордост и отдава почит; свързва конкретни празници и
чествания със съответните личности и събития (3 март, 24 май, 19 февруари).
4. Светът на природата и неговото опознаване – има представа за промените в
поведението на някои животни в различните сезони; свързва животните и техните
природни семейства – ято, рояк, стадо и др.; обяснява природозащитната дейност
на човека и грижите за чиста природна среда; назовава поне едно условие за живот
и развитие на растенията; показва в природен календар метеорологичното време и
сравнява промени в сезона/местността; описва природозащитни инициативи за
деца и възрастни по опазване на природата.
При планирането на дейностите по „Околен свят“ се осигурява запознаване с
националните дейности и традиции с цел съхраняване и утвърждаване на националната
идентичност.
Разработването и внедряването на иновационните образователни технологии по
образователно направление „Околен свят“ доведе до постигане на очакваните резултати,
посочени по-горе по всички образователни ядра. Педагогическият експеримент включва
организиране и провеждане на педагогически ситуации за прилагане на
експерименталния модел на обучение. Експерименталният модел се проведе в
подготвителна група в ДГ „Дружба” чрез реализиране на педагогически ситуации по
теми от учебното съдържание на издателство „Булвест” с внедряване на иновационни
образователни технологии.
Задачи:
1. Самоутвърждаване и общуване с околните – Да се с изгради адекватна
представа за обкръжаващата близка социална среда.
2. Културни и национални ценности – детето да назовава лични, официални и
национални празници, местни обичаи и традиции; да се придобие култура на поведение,
3. Социална и здравословна среда – детето да изгради социални умения за
общуване и самостоятелна детска игрова дейност като предпоставка за готовността за
училище.
4. Светът на природата и неговото опознаване – има представа за промените в
поведението на някои животни в различните сезони; да обяснява природозащитната
дейност на човека и грижите за чиста природна среда; назовава поне едно условие за
живот и развитие на растенията; да разпознава и сравнява в природен календар

63

метеорологичното време; описва природозащитни инициативи за деца и възрастни по
опазване на природата.
Представям една от проведените педагогически ситуации в ДГ „Дружба” , която
включва и запознаване с новите понятия и средства за децата – лапбук, презентация,
роботизирана (интерактивна) играчка „Пчеличка”.
Педагогическа ситуация на тема: „Зимни празници”
ОН: Околен свят
ТЕМА: „Зимни празници”
ЯДРО: Културни и национални ценности, Самоутвърждаване и общуване с
околните, Социална и здравословна среда
ЦЕЛ:
Обобщаване на представите за зимния празничен календар и умение за свързване
на предмети с тяхното предназначение при честването на празници.
Задачи:
1. Реализиране на проекти и изяви в празнична среда.
2. Обобщаване на представите за зимния празничен календар, традиции и
приготовления.
3. Възпитаване на родолюбие чрез местни обичаи и традиции.
Очаквани резултати:
1. Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции.
2. Изразява своето право на избор и инициатива сред другите.
3. Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита настроението им и свързва
това настроение с причини, които го пораждат.
Педагогическа технология
Вид: Педагогическа ситуация с мултимедийна презентация, Лапбук и
интерактивна играчка.
Методи: наблюдение, беседа, дидактично игрово упражнение,
игри с
интерактивна играчка
Интегриране на образователни направления: БЕЛ, Математика, ИИ, КТ
Средства: лаптоп, проектор, интерактивна дъска, мултимедийна презентация,
Лапбук, интерактивна играчка, ножици
Форма на работа: Фронтална, групова и индивидуална
Ход на педагогическата ситуация:
У: Деца, докато идвах към детската градина срещнах едно джудже и то ми каза, че
вие много обичате да играете, да учите и да се веселите. Затова, джуджето ми даде една
вълшебна кутия с изненади, които то не може да разпознае. Хайде да му помогнем,
защото то се затруднява. Да видим какво има в нея.
Да погледнем каква е първата изненада! Изваждам листче, на което пише
„мултимедийна презентация” (№ 1). Прочитам го.
У: Какво ли пък е това  мултимедийна презентация ? Това е като едно филмче,
само че на отделни слайдове, т.е на отделни страници или епизоди, с различни
изображения и изречения, текст, което ще гледате, но за да гледате тази презентация, ни
трябват - лаптоп – знаете ли какво е това – преносим компютър. Трябват ни още
интерактивна дъска  имате ли такава? А знаете ли какво означава интерактивна – дъска,
на която можем да гледаме презентации, филмчета, можем да пишем, да рисуваме и да
оцветяваме, както аз, така и вие. На дъската можем да работим заедно. Тази дъска
отразява изображенията или сигнала от лаптопа или компютъра, чрез проектор, без който
не можем да гледаме на дъската. Затова наричаме тази дъска интерактивна.
У: А сега да погледнем какво пише още на листчето – Прочитам
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„ Зимни празници ”. Гледайте внимателно за какво точно се разказва в тази
презентация.

Гледаме презентацията и беседваме. Уточняваме още веднъж кои са зимните
празници – „Бъдни вечер”, „Коледа”, „Нова година”.
У: Браво! Справихте се чудесно.
У: Джуджето ни е оставило още изненади. Кой номер следва да е тази изненада? (
№ 2)
Изваждам „Лапбук”. А какво е това деца? На какво ви прилича?
Деца: На книга.
У: Да, но това не е обикновена книга, а книга, която се казва „лапбук”. Знаете ли
какво означава думата лапбук – книжка, в която са събрани много интересни картинки,
оцветявки, илюстрации и др., и можем да научим много неща по забавен начин. Те са
представени в тази книжка по различен начин – чрез прозорчета, пликове, но хайде да я
разгледаме.
Децата са подредени около масичките и разглеждаме лапбука. Беседваме и работят
всички деца, по групи и индивидуално. Накрая изработват елхички. Всички групи
работихте отлично.

У: Да погледнем във вълшебната торбичка. Останала е още една изненада, кой ли
номер трябва да е? (№3)
Джуджето отново много се е затруднило и не може да разпознае и това е: показвам
интерактивната пчеличка. Някой досеща ли се какво е това?
У: Това е интерактивната играчка „Пчеличка”. Тя е програмируема, т.е . като малко
роботче, а е интерактивна, защото на нея можем да работим всички заедно и поотделно.
Каквато команда и зададем, тя я изпълнява. Вижте  показвам как се работи с нея. Сега
ще си изиграем играта „Открий зимния празник!”
(изображенията на зимните празници са сложени под картон и децата трябва да
преброят квадратчетата и да открият посоката до дадения празник)
Командите, които може да изпълни нашата „Пчеличка” (Bee-Bot), са: стрелки - 
напред;  назад;  наляво;  надясно;  GO – старт;  II – пауза;  Х – изтриване на паметта.
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Всяка зададена команда се добавя към досегашния списък от команди, а ако искаме
да изтрием този списък, избираме – Х (clear). Ако искаме в даден момент пчелата да
изчаква повече секунди, трябва да натиснем бутона – II (pause).

У: Справихте се чудесно с всички задачи, с които джуджето се затрудни, затова,
то ви е подготвило награди за успешното ви представяне. Раздавам емотикони!
От проведеното педагогическо наблюдение и педагогически експеримент може да
се направят следните изводи:
1. При приложение на иновационните образователни технологии – „лапбук”,
информационни технологи и игрови технологии – всички деца имаха устойчив
интерес и повишено желание за работа с тези технологии.
2. Експерименталният модел доведе до осъществяване на очакваните резултати по
образователно направление „Околен свят“.
3. Интересът и нагласата на децата за използването на иновационните образователни
технологии в детската градина са устойчиви и положителни, което допринася за
постигане на целта по образователното направление „Околен свят“, т.е.
педагогическото взаимодействие е насочено към социализиращите процеси изграждане на адекватна представа за обкръжаващата близка социална среда,
придобиване на култура на поведение,социални умения за общуване и
самостоятелна детска игрова дейност като предпоставка за готовността за училище.

1.

2.
3.

4.
5.
1.
6.
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ПРОГРАМА ЗА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ „ПРИЯТЕЛИ НА ПРИРОДАТА” И
ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Йорданка Ст. Пейчева, Ивелина Хр. Колева
OUTPUT PROGRAM "NATURE FRIENDS" AND EXAMINATION OF ITS
EFFICIENCY
Yordanka St. Peycheva, Ivelina Hr. Koleva
Една от институциите в системата на предучилищното и училищното образование е
Центърът за подкрепа за личностно развитие. В закона за предучилищното и училищно
образование в глава четвърта е описан статутът на тези институции:
Чл.26. (1) Центърът за подкрепа за личностно развитие е институция в системата на
предучилищното и училищното образование, в която се организират дейности, подкрепящи
приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и дейности за развитие
на техните интереси и способности (2). Центърът за подкрепа за личностно развитие не
осигурява завършването на клас и етапи в придобиването на степен на образование и/или на
професионална квалификация, с изключение на центъра за специална образователна подкрепа,
който може да извършва и професионално обучение за придобиване на първа степен на
професионална квалификацияи/или за придобиване на квалификация по част от професия.
Те са свързващото звено между институциализираното училищно обучение и социалната
действителност. Чрез разнообразни организационни форми и съответстващите им методи и
средства те изпълняват изключително важни функции по отношение на:
- затвърждаване, разширяване и задълбочаване на екологични знания и
умения, придобити в редовните часове;
- изграждане на умения за целенасочени наблюдения, извършване и анализ на
експерименти, достигане до изводи, предлагане на решения;
- изграждане на комуникативни способности и умения за представяне и популяризиране
на постигнатото знание;
- принос към осъществяване на разнообразни и значими междупредметни и
вътрешнопредметни връзки;
- обвързване на придобиваните научни знания с реалната житейска практика;
- осъществяване на преход от теоретични знания към реални действия в автентична
природна и социална среда;
- практическа реализация на краеведческия подход в обучението;
- повишаване на интереса и стимулиране на учебно-познавателната активност;
- принос към постигането на важни образователни и възпитателни цели - ценностно
отношение към научните знания, професионална ориентация;
- формиране на социално значими компетенции – идентифициране и решаване на
проблеми, вземане на решения, работа в екип, планиране и анализ на дейността.
- стимулиране на гражданската активност на учениците, възпитаване на образовани и
социално ангажирани граждани [1].
Извънкласна е дейността на подрастващите, която се организира от различни институции
– и Центрове за подкрепа на личностното развитие, читалища, школи и т.н. Наред с богатите
възможности на този вид дейност за развитието на личността чрез нея в ежедневието на
децата нахлуват романтиката, приключенията, очакваната радост, положителната перспектива,
която може да се превърне в главна цел, жизнен мотив, идеал.
При извънкласната и извънучилищната практика най-често използвани са възрастовият и
индивидуалният подход. Възрастовият подход е актуален при организирането и
осъществяването на дейности, свързани с умствените способности, интелектуалното,
емоционалното нравственото и физическото развитие на учениците. В някои форми на
извънкласната работа е възможно разновъзрастово участие на учениците, което има редица
положителни страни: като средство за обогатяване на интересите, за по-бързо развитие на
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комуникативните способности и ускоряване на социализацията. Индивидуалният подход
позволява подбор на дейности според интересите и уменията на децата. Участието на децата в
извънкласните и извънучилищни дейности предоставя широки възможности за изява на
способностите на всяко отделно дете, създава условия да се осмислят и надграждат неговите
знания и умения, да се осъществяват повече социални контакти, да се работи в екип. Общата
дейност заздравява връзките и създава атмосфера на взаимно доверие и уважение.
Пренебрегването на тази дейност, отсъствието й от живота на младото поколение ощетява
децата, лишава ги от богатството на положителни емоционални преживявания и разнообразните
възможности за обогатяване на интересите, за пълноценно и педагогически ефективно
възпитание и развитие.
Обществените потребности все по-настойчиво налагат изискването да работим с децата
така, че да откриваме и насочваме правилно дарованията и талантите, да им създаваме простор
за разгръщане и развитие, за да не пропуснем времето, в което те имат шанса максимално и
свободно да се развиват. Подходящи условия за това предлагат извънкласната и
извънучилищната дейност, където се осигурява повече време и възможности за социални
контакти, опитна и изследователска работа, продуктивна дейност.
Според Б. Минчев мотивацията е движещата сила, която стои зад всички действия на
индивида. Тя включва целева насоченост на поведението и изисква получаването на пряка и
своевременна връзка между целенасочените действия и постигнатите резултати. Крайният
резултат винаги има субективно значение и психологическа ценност.
Извънкласната дейност като форма на обучение цели да осмисли свободното време на
учениците и повиши тяхната мотивация за обучение. Затова в нейната организация е важен
подборът на тематика, съдържанието и крайната цел, за да бъдат участниците още в самото
начало на заниманията мотивирани за участие.
В тази връзка считаме, че извънкласната работа е една чудесна възможност за обогатяване
представите на децата за природата, нейния баланс и осъзнаване ролята на личния принос на
всеки човек за създаването на едно устойчиво общество.
Екологичната култура не е модно увлечение, а е закономерно възникнало педагогическо
явление, свързано с наложителното изискване да се поддържа равновесието в природата, което е
решаващо за запазване на телесното и духовно здраве на човека. Наред със законодателните
мерки нужно е да се повишава и екологичната култура на всички, като се обърне внимание на
учениците още от ранните класове. Защото екологичното възпитание е възпитание за оцеляване
на живота. Основното послание е, че бъдещето на планетата зависи от всеки един от нас и
колкото и малки промени в личните си навици да направим, то това би помогнало в глобален
мащаб [2].
Считаме, че тази тема е интересна, полезна и подходяща за проучване и съзидателна
дейност на учениците. Благоприятни за това са и предимствата на извънкласната форма  повече
време и възможност за съобразяване на темите с интересите на участниците. Действително е
важно дейностите да са планирани според техните предпочитания, тъй като това е гаранция за
посещаемостта и определяне на институцията ни като наистина желана територия за децата.
Това ни дава основание и ни провокира да търсим по-достъпни и интересни начини за
приобщаване на децата към местните, националните и глобалните екологични проблеми, както
и към засилване на желанието им за природозащитна дейност. Имахме амбиция не само да
създадем интерес към природата, но и да формираме умения за правилно поведение в природната
среда, грижливо отношение към природните богатства, тяхното опазване и съхранение,
изграждане на хигиенни навици и здравна култура.
Затова създадохме програма за извънкласна дейност в клуб „Приятели на природата”
към Центъра за подкрепа на личностното развитие в гр. Аксаково. Предложената тема обедини
деца от различни етнически групи, предимно от ІV клас, проявяващи интерес към природата и
желанието им да я опознаят по-задълбочено.
Основната цел на тази форма бе: Емоционално ангажиране на децата с проблемите на
екологията и възпитание на дълг и отговорност към природата.
Задачи:
 Разширяване на знанията за природата и природните обекти.
 Осъзнаване на взаимната връзка на организмите в природата – природно равновесие.
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 Разбиране на ролята на човека за запазване на природното равновесие.
 Осъществяване на конкретни дейности, свързани с опазване и възстановяване на
природата: почистване на замърсени райони, участие на учениците в мероприятия, свързани със
залесявания.
 Овладяване на технологии за оползотворяване на битовите отпадъци.
 Формиране на толерантни взаимоотношения между учениците, принадлежащи към
различни етнически групи.
При съставянето на програмата и методическата й реализация се придържахме към
прилагане на конструктивисткия подход. Предоставихме възможност за личностна изява на
децата, обмяна на опит и свободата да могат да предлагат идеи за опазване и възстановяване на
природата в родния край. Осигурихме достатъчно време за усвояване на знания за теоретичните
и приложни аспекти на екологията и проблема за опазване на околната среда. В същото време
създадохме предпоставки за развитие на творческия потенциал на учениците в условията на
практико-приложна дейност, позитивно мислене и толерантност.
Подбрахме теми, които съответстват на възрастовите особености на учениците и на
тяхното интелектуално ниво с помощта на тест за установяване на входното ниво. Тестът
проведохме и в контролна група, за да сравним ефекта от експеримента. Резултатите на двете
групи показаха сходни нива на познанията на учениците в изследваната област, което ни даде
основание да осъществим изследването.
Проектът се проведе в периода: октомври – април 2017 г. с 15 ученици от 4-а клас от ОУ
”Св. Климент Охридски, гр. Аксаково.
Учебна програма - теми:
1. Биоразнообразието в речната долина.
2. Богатствата на гората.
3. Околна среда – състояние и опазване.
4. За чиста вода.
5. Видове отпадъци, разделно събиране, рециклиране.
6. Управление на отпадъците.
7. Запознаване с техники за оползотворяване на отпадъци от хартия и картон –
изработване на цветя и други обемни предмети, картички, пана.
8. Видове природни материали. Събиране и съхранение на природни материали.
9. Изработване на обемни композиции и апликации от природни материали.
10. Видове пластмаси, запознаване с техники за обработка.
11. Изработване на костюми от отпадъчни материали. Еко ревю.
12. Написване на стихотворение, есе, разказ на тема „Земя за всички” - задача за
самостоятелна работа.
13. Изготвяне и издаване информационни материали (картички, постери, брошури,
презентации).
14. Съставяне на екологичен проект за опазване на родния край.
15. Изготвяне на програма за презентация на резултатите от практическата дейност.
16. Празник, посветен на деня на Земята.
Крайният, значим продукт от проекта, обединяващ резултатите от цялостната програма, е
провеждане на тържество за Деня на Земята.
Наред със запознаване на биоразнообразието в района, работихме по следните ключови
идеи за практическа дейност:
 Подготовка на ревю  изработване на костюми от отпадъчни материали;
 Организиране на изложба  изработване на предмети от отпадъчни материали.
 Лично творчество на тема ”Земя за всички”.
Ако екологичното образование и възпитание се провеждат в еднообразна, скучна
обстановка, ще липсва емоционалният заряд, без който по-трудно се възприема величието и
красотата на природата и нейните закони, отражението на състоянието й върху съществуването
на човека [3].
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За да се удовлетворят очакванията на учениците, членуващи в клуба, за по-разнообразна,
интересна и наситена с емоции дейност, бе необходимо да се планира използването на поефективни и разнообразни методи и подходи, осигуряващи по-висока степен на познание и изява.
В работата си използвахме разнообразни традиционни методи: словесни (беседа, дискусия,
разказ), нагледни –демонстрация, практически, както и интерактивни.
Беседата приложихме, за да се провокират взаимодействия в групата, да се използва
опитът на децата за намиране на по-ефикасни решения на проблеми от реалността. С оглед
особеностите във възрастта на учениците, е необходимо беседата максимално да се визуализира
и да има място както за примери, така и за въпроси, необходимо е да се даде възможност за
обсъждане и решаване на проблеми, като се прилага наученото.
Този метод използвахме в темата „Богатствата на гората”. Учениците беседваха върху
следните въпроси:
- От кои фактори се определя и зависи биоразнообразието?
- Защо естествените гори са по-богати на видове от изкуствено залесените?
- Какво застрашава биологичното разнообразие на горските екосистеми?
- Какво значение има горското биоразнообразие за природата и за човека?
На учениците бяха раздадени материали, които трябваше да проучат, за да бъдат
подготвени за предстоящата беседа. Така те опознаха по-задълбочено биологичното
разнообразие в горите и имаха възможност да предложат решения за опазване и възобновяване
на горските ресурси, като се отчита необходимостта от запазване на биологичното им
равновесие.
Дискусията е своеобразна размяна на мнения и идеи в рамките на дадена тема, за да се
постигне по-голяма яснота и задълбочено познание. Този вид обсъждане на противоречиви
подробности, останали скрити в даден проблем, изискват по-широко изразяване на мнения и
лично отношение.
Дискусия „Омагьосания кръг” приложихме в темата „Управление на отпадъците”. Целта
ни бе учениците да се запознаят с принципите и начините за управление на отпадъците у нас и в
чужбина.
Представихме следната ситуация: за да се отърве от отпадъците, едно населено място ги
изгаря. Представихме пред учениците гледните точки на: гражданите, предприемачите, съседите
и т.н. Организирахме мозъчна атака относно ползата и вредата от изгарянето. Върху постер
записахме идеите и аргументите на учениците, които се оказаха много интересни.
Различните гледни точки и мнения правят дискусията интересна, емоционална, правят се
важни изводи и обобщения, до които учениците стигат под ръководството на учителя.
Дебатът е работна рамка за структурирана дискусия по различни теми. Два отбора излагат
своите аргументи и контрааргументи, за да се опитат да убедят “съдията” в своята гледна точка.
Следователно изучаването на техниките за водене на дебати предоставя отлична възможност на
учениците да усвоят един по-сложен начин на изразяване и да изградят умения да общуват.
Дебатът като метод на дискутиране приложихме в занятието “Околна среда – състояние и
опазване”. Целта беше учениците да се научат да систематизират важна информация, да
придобият умения да представят своите идеи ясно и кратко и да ги защитават. В основата на
нашия дебат бе следният проблем: Важно е да опазваме горите заради чистотата на въздуха, но
суровините, които те ни осигуряват, са твърде ценни за нас, за да спрем да ги използваме. Всеки
ученик избира коя страна на проблема иска да защитава. Приложеният метод допринася за
формиране на умения за общуване, за критично мислене, както и умения да аргументират своята
теза така, че да убедят другите в правотата на своята гледна точка.
Игрови методи
Играта се приема като особен начин на отражение и усвояване на действителността чрез
собствената дейност във въображаем план. Познати са различни видове игри – конструктивни,
приложни, управленски, ролеви.
Ролевите игри (ролево проиграване, инсцениране) са методи на обучение, за които е
характерно създаването на ситуация, при която действащите лица трябва да се “превъплътят” в
някакви роли: участниците фантазират, импровизират, дават воля на въображението си.
При ролевите игри учениците поемат отговорности, защитават позиции, отстояват
приетите от групата становища, съгласяват се с мнения, различни от техните.
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Ролевите игри са подходящи за теми, свързани с екологични и природозащитни аспекти.
Повод за проиграване могат да бъдат: използване на плодородна земя за строеж на производства,
които я замърсяват; унищожаване на растителни и животински организми пряко или косвено при
промяна на условията им на живот и други.
Такъв вид игра приложихме в темата “Биоразнообразието в речната долина”. Водещата
идея беше, че безотговорната човешка дейност е в състояние да предизвика тежки увреждания
на речните екосистеми. Учениците трябваше да влязат в ролите на различни растителни и
животински видове, избрани от тях:
Ако бях дърво край реката, щях да бъда.........., защото............
Ако бях риба в реката, щях да бъда.........., защото............ и т.н.
Учениците трябва да обяснят избора си в играта. Да се изясни по какъв начин се е
приспособило всяко от изброените растения, животни към живота си покрай реката.
Използваме и други игри, например: ”Зелени патрули”  управленска игра с цел
осъзнаване на замърсяването, приложната игра: ”Фотоапарат” с цел наблюдение и опознаване на
природата, ”Чиста природа  замърсена природа” за осъществяване на екологично възпитание,
”Да късаме или да не късаме”  екологичен морал и много др.
Тези игри поставят учениците в ситуации, в които те обогатяват знанията си за природата,
изграждат отношение и изразяват лична позиция.
Опитно-изследователската работа допринася за развитие на познавателния интерес на
учениците към непознатото и неизвестното, стимулира откривателството. Тя намира ефективно
приложение при затвърдяване, обобщаване и осмисляне на знанията за процесите и явленията в
природата.
Опити се използват при запознаване на учениците с неживата природа: например при
изучаване на свойства на веществата и телата, агрегатните състояния на веществата, кръговрата
на водата, движението на въздуха, факторите на средата и др. При запознаване с живата природа:
при изучаване на растенията и при доказване на връзката между живата и неживата природа.
В темата ”За чиста вода” проведохме следните опити: „Пясъчен воден филтър” демонстрира се процесът на пречистване на водата и „Водно колело”, с което се проследява
силата на водата.
Възпитаването на умения да се черпят идеи от природата при създаване на различни обекти
е друг подход, стимулиращ стремеж към опазването й.
Проблемът за недостига на суровини и материали в резултат на неправилното
взаимодействие между човека и природата води до промяна в подходите за добиването и
обработването им. Необходимо е това да стане достояние на учениците в процеса на обучението
и да намери изражение в рационалното използване на природните ресурси и материалите. При
запознаването им с различните материали е необходимо да се възпитава чувство за
икономичност, като се дискутира проблемът за недостига на суровини и материали и причините,
обуславящи този факт. Формират се умения за целесъобразно използване на отпадъците на базата
на пълна и ясна мотивировка (овладяват се безотпадъчни технологии, рециклиране на
непотребните вещи).
Учениците имаха за задача да събират разделно отпадъците през годината и ги използваха
в занятията, за да направят полезни изделия.
За да провокираме съпричастност и разнообразни идеи при изработката на костюми от
отпадъчни материали, поставихме задача за проучване на идеи в тази насока, демонстрирахме
конкретни техники и запознахме учениците с някои технологични свойства на хартията,
пластмасата и металното фолио. С помощта на евристични методи провокирахме творческото
мислене за създаване на нестандартни, оригинални дрехи и аксесоари от отпадъци.
Участниците в клуба направиха малка, но важна крачка в развитие на активната си позиция
на еколози – научиха, твориха и създадоха нещо забавно, полезно и красиво - подготвиха първите
си продукти за Еко ревюто. Те разбраха, че от непотребни остатъци магат да бъдат изработени
неповторими, атрактивни изделия.
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Дадохме възможност на учениците да открият и представят конкретни дейности от
ежедневието им, които довеждат до антропогенно замърсяване. На тях им допадна ролята на
изследователи и те проявиха находчивост и компетентност. Направиха им впечатление следните
проблеми: използване на дезодоранти, хвърляне на различни отпадъци (пластмасови чаши,
опаковки за еднократна употреба, стари батерии, счупени живачни термометри и стъклени
бутилки) в общия боклук на сметище, пране с прахове с високо съдържание на повърхностно
активни вещества и ниска биоразградимост и др); посочиха местни предприятия – замърсители.
Те се опитаха да предложат и план за действие под формата на екопроект, водещ до ограничаване
и преодоляване на замърсяването.
Подготовката на изложбата свързахме с изработването на полезни предмети от битови
отпадъци и природни материали. Осигурихме възможност на учениците самостоятелно да
сформират екипи за работа. Всяка група подготви проект за пано или обемна композиция.
Обогатихме представите им за разнообразието от природни материали и възможностите за
обработката им. Провокирахме творчески подход в работата чрез разнообразни методи и
дидактични игри, чрез комбиниране на отпадъчни и природни материали.
Лично творчество на тема ”Земя за всички” - писането на стихове или есе на тема ”Земя
за всички” бе поставено като задача за самостоятелна работа. Провокирани и загрижени за
опазването на природата, децата описаха своите чувства към нея.
На празника, посветен на деня на Земята, присъстваха учители, съученици, приятели и
родители на участниците в клуба. Те оцениха труда на децата и посланието им за опазване на
природата.
Стремежът в работата ни бе да създадем една позитивна и стимулираща среда, в която
учениците без притеснение от неуспех или порицание да разкрият своите мисли, да изразят
идеите си, да експериментират, да бъдат откриватели. Предизвикателството за нас беше да
провокираме у децата децата желание и интерес да научат повече за природата и нейното
опазване, както и да участват в различни природозащитни дейности.
Обемът на изучаваните понятия и задълбочеността на проучваната тематика планирахме
според възможностите на отделните ученици и техния интерес, при спазване на образователния
минимум. Насърчавахме формирането на екипи по интереси. Това отчитане на субективните
фактори ни даде възможност за по-гъвкаво реализиране на програмата.
За изследване на ефективността на програмата, разработихме система от критерии и
показатели, с които измерихме резултатите от обучението:
Първи критерий: Равнище на знанията за природата и природното равновесие
Показател 1: Знания за видовото многообразие на живите организми.
Показател 2: Знания за връзката и зависимостта между живите организми и тяхната среда.
Показател 3: Знания за въздействието на човека върху природата и последствията от това.
Втори критерий: Ценностни нагласи и готовност за екологично поведение
Показател 1: Умение за откриване на екологични проблеми.
Показател 2: Предлагане на идеи за възстановяване на нарушения в екологичното
равновесие.
Показател 3: Желание и готовност за участие в опазването и
възстановяването на
природната среда.
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Измервателния инструментариум включва 2 теста:
Тест за установяване на входно ниво
1. Коя дейност води до замърсяване на околната среда?
а/ поливането на зелените площи;
б/ използване на изкуствени торове в големи количества;
в/ отглеждане на домашни любимци.
2. Кой от изброените отпадъци замърсява околната среда и трябва да се изхвъря на
специални за тази цел места?
а/ пластмаса;
б/ мазнини;
в/ електрооборудване и батерии.
3. Разпределете посочените отпадъци в правилните контейнери:
стъкло, хартия, метали, пластмаси, картони.
а/ син контейнер б/ зелен контейнер в/ жълт контейнер 4. Кои от посочените източници на енергия замърсяват околната среда:
а/ вода;
б/ въглища;
в/ вятър;
г/ природен газ;
д/ нефт;
е/ слънце.
5. Как се нарича преработката на отпадъчни материали, в резултат на която се
произвеждат нови продукти с подобно предназначение?
а/ депониране
б/ изгаряне
в/ рециклиране
6. Водните басейни се замърсяват от:
а/ рибите;
б/ изливането на петрол и химични вещества;
в/ есенните листа.
7. Кои са замърсителите на въздуха?
а/ транспортните средства;
б/ цветният прашец;
в/ дишането на живите организми.
8. ”Белите дробове на планетата” са :
а/ моретата;
б/ горите;
в/ равнините.
Тест за установяване на изходното ниво
1. Коя човешка дейност нарушава равновесието в природата?
А) пресушаването на блатата;
Б) пречистването на водите;
В) използването на слънчевата енергия.
2. Къде са изброени само екологосъобразни дейности?
А) билкарство, дърводобив, движение на моторни превозни средства;
Б) залесяване, създаване на резервати, пречистване на водите;
В) строителство, ски спорт, рудодобив.
3. Обитатели на високите части на планините са:
А) катерица, сърна, кълвач;

74

Б) яребица, смок мишкар, бръмбар;
В) скален орел, дива коза, скалолазка;
Г) клек, бор, ела;
Д) липа, бреза, ясен.
4. В кой ред са записани само животни, които имат предупредителна окраска?
А) оса, дъждовник, пчела;
Б) шаран, калкан, мида;
В) заек, куче, котка.
5. Клекът, леската и шипката са:
А) дървета;
Б) храсти;
В) тревисти растения.
6. Кои от изброените дейности не бихте препоръчали, тъй като водят до нарушаване
на равновесието в природата?
А) застрояването на морския бряг;
Б) създаването на резервати и защитени територии;
В) изсичане на гори;
Г) засаждането на дървета;
Д) построяване на път през гората.
7. Кои отпадъци се разпадат най- трудно в почвата и я замърсяват?
А) пластмасовите отпадъци;
Б) дървените отпадъци;
В) хранителните отпадъци.
8. Употребата на кои източници на енергия води до нарушаване на природното
равновесие?
А) нефтът и природният газ;
Б) слънцето и силата на вятъра;
В) дървесината и въглищата.
9. Бихте ли се включили в някои от изброените дейности?
А) залесяване;
Б) почистване на района, в който живеете;
В) изхвърляне на различни отпадъци в един и същ контейнер;
Г) разделно събиране на отпадъци;
Д) изхвърляне на отпадъци в гората по време на излет.
Този инструментариум може да бъде полезен за учители, които желаят да изследват
ефективността на тази и други свои програми, свързани с екологичното образование и
възпитание на ученици от ІV клас.
От резултатите, които получихме вследствие на реализацията на нашата програма, можем
да направим следните изводи:
1. Конструираната учебна програма за извънкласна дейност води до по-висока степен на
усвояване на знания за природата, за необходимостта от поддържане на екологично равновесие
и възможностите за личен принос в тази насока.
2. Методическата реализация на програмата осигурява активна познавателна дейност, при
която учениците са участници в процеса на конструиране на знанията. Те вземат активно участие
във всички етапи на реализация на дейностите – от събирането на информация до представянето
й в обобщен вид, проявяват оригиналност в практико-приложната си дейност. Създават се
условия за изграждане на собствено отношение и поведение, свързани с глобалните проблеми на
природната среда, което е предпоставка за създаване на позитивна мотивация за осъществяване
на продуктивна дейност.
3. Развиват се уменията за работа в екип. В условията на проекта участниците общуват
активно помежду си, отстояват лични позиции и гледни точки, откриват решения на
възникналите проблеми, дебатират, достигат до консенсус, овладяват експериментални умения,
правят обективни оценки и самооценки.
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Получените резултати показват, че изследваната дидактическа стратегия стимулира
детското познание и инициатива, приучва към общуване с връстници и възрастни на базата на
партньорство, изгражда умения за аргументиране на собствено становище, за поемане на
отговорност и за социална активност.
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МЯСТО НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В
УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ТЕХНОЛОГИИ“ 8 КЛАС
Керанка Велчева, Любомир Иванов
PLACE OF TECHNOLOGY THE SUBJECT "TECHNOLOGY" 8 SUBJECT
Keranka Velcheva, Ljubomir Ivanov
ABSTRACT: The article presents the main results of a successfully defended thesis for
acquiring a bachelor's degree in pedagogy and training in technology and technology. The aim
of the study is the study of the professional orientation of the students in the study of the subject
"Technology" 8th grade. The subject of the study is the technological training of the students
as a prerequisite for their career development..
KEYWORDS: technological training, vocational guidance.
По предмета „Технологии“ в 8. клас са диференцирани теми, които доизграждат
представата и отношението на учениците към заобикалящия ги технологичен свят. В учебната
програма са предвидени следните три теми: „Стопанството“, „Технология и производство“ и
„Съвременно предприятие“.
В обобщената тема „Стопанството“ се набляга към усвояването на знания върху
същностните характеристики на стопанството (национално; лично; основно, спомагателно) и
върху организирането на стопанска дейност. Формират се компетенции за същността на
търговските дружества. Очакваните резултати по темата са свързани със следните умения на
учениците: да посочват основни характеристики на съвременното стопанство, сфери и отрасли,
фактори в развитието му; да описват същността и структурата на даден бюджет за позната
производствена дейност и основните области на неговото разпределение.
Втората обобщена тема е „Технология и производство“. По тази тема учениците усвояват
знания за производствен и технологичен процес, чрез които се формират компетенции за
проектиране, конструиране и моделиране на технически обекти, създаване на технологични и
инструкционни карти; за същността и реализирането на трудови процеси и за работа с материали.
Очакваните резултати в учебната програма са свързани с описване на технологичната
последователност на операциите; за изработване на изделие; откриване приложението на
изучавани закономерности в техниката и технологиите; познаване на различни начини за
пренасяне, съхраняване и преобразуване на материали и енергия; описване на фактори и средства
за осъществяване на безотпадъчни технологии и използване на основни технологични операции
при обработване на материали.
Третата обобщена тема от учебната програма е „Съвременно предприятие“. Тази тема
развива у учениците представи за същността на предприятието като стопанска единица и
производствена институция; за различия при производствени и стопански сдружения и начина
на участие в тях; за особеностите на трудовите отношения, за правата и задълженията на страните
на трудово правоотношение; за различните видове отговорност и следствията при неспазване на
правата и задълженията в трудовите правоотношения.
Формират се и умения за работа в екип и ориентиране в основните изисквания за социално
партньорство, за различаване на процедури и договорни отношения за започване и задържане на
работа (конкурс, дискриминация, срочен, безсрочен договор, договор за ученичество, договор
със срок на изпитване). На основата на тези знания и умения се формират компетенции, свързани
със същността на търговските дружества в областта на трудово-правните отношения за работа в
екип и ориентиране в основните изисквания за социално партньорство. Очакваните резултати се
свеждат до познаване правата и разграничаване на двете страни на трудовия договор и
разграничаване предимствата и недостатъците на индивидуалната и груповата организация на
производствения процес.
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Технологичното обучение променя своето съдържание в зависимост от промените,
които настъпват в обществото, въпреки това то запазва своята същност на обучение чрез
действие. Основните категории на това обучение са знания и умения, които са взаимно
свързани и зависими една от друга в един общ контекст, защото се формират в рамките
на едни и същи процеси.
1. Учебното съдържание (контекст) включва два типа технологии –
индустриални и социални. То е основната база за развитие на личността на ученика,
основен, но не е единствен източник на информация на самите технологии и тяхното
развитие. Определянето на учебното съдържание според тях отговаря на въпроса
„Какво?“.
Технологиите в учебното съдържание се разглеждат като системи, които могат да
бъдат категоризирани като:
1. Информационни системи, които включват история на технологиите, процесите
им на развитие и използваните термини. Чрез тези системи се изразяват количествените
и качествените изменения на технологиите.
2. Физични системи – те отразяват физичните ресурси на една технология като
форма на проявление, материали, средства, ценности, цел на приложение и т.н.
3. Биологични системи  базират се на живата природа. Отразяват различни
модификации за подобряване на човешкия живот. Наричат се още биотехнологии.
2. Технологичните знания – базират се на индустриалните и социалните
технологии. Те отразяват развитието, приложението и употребата на технологиите, като
обхващат понятия, представи и факти за:
- Същността и развитието на технологиите – осъществяват се на основната на
връзка между наука и технологиите. Проследяват се различни цели за създаване на
технологиите чрез научно проучване, продиктувано от необходимостта да се разбере
естественият свят и да се подпомогнат човешките нужди за решаване на проблема.
Технологиите се изучават като начин, по който хората променят света около тях, за да
задоволят собствените си нужди.
- Връзки на технологиите – изразяват се в тясно взаимодействие между триадата
„общество – технологии – околна среда“.
- Технологичните понятия и принципи.
Технологичните знания се определят от целите, които са поставени пред
технологичното обучение. Изборът на целите се свързва с въпроса „Защо?“ Чрез тях се
демонстрира защо технологичните процеси са развити, приложени и използвани.
3. Технологичните процеси са тези процеси, които се реализират вследствие на
придобитите знания от учебното съдържание. Това са дейности като проектиране,
контролиране, поддържане, употреба, трансформиране, произвеждане и т.н., в които
учениците трябва да се включат, за да овладеят нужното учебно съдържание. Тези
процеси обхващат формиране на умения за:
- Определяне и управление на технологиите – учениците имат възможност да
анализират и сравняват различни дейности при решаване на даден проблем, като ги
управляват.
- Проектиране и развитие на технологиите – дейност, чрез която учениците
създават творчески продукти, като прилагат усвоените знания при усъвършенстване на
познатите или създаване на нови технологии при решаване на технологични проблеми.
Процесите за проектиране и развитие на технологиите се изразяват в следните дейности:
планиране, моделиране, анализиране, проучване, наблюдаване, тестване на
технологиите в учебна среда.
- Използване на технологиите – основните дейности са насочени към задоволяване
на нуждите при решаване на технологични проблеми.
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- Определяне влиянието и последствията от използване на технологиите –
допълват се познанията на учениците за връзките между триединството „общество –
технологии – околна среда“.
Всяко общество изисква създаване и развитие на технологии за осъвременяване на
условията, в които се развива и живее. С това нараства потребността от създаване и
използване на нови и различни технологии в ежедневните дейности. От своя страна всяка
нова технология води до изменение на околната среда. Тези изменения могат да бъдат
както положителни, така и отрицателни.
Технологичните процеси, в които участват учениците, са взаимно свързани с
поставените цели пред обучението по техника и технологии и се свързват с въпроса
„Как?“. Те показват начина, по който се постигат образователните цели.
Целта на дипломната работа е да се направи анализ на мястото на технологиите в
учебния предмет „Технологии“ в 8. клас.
Задачите, произтичащи от целта, са следните:
1. Да се проучи специализираната литература по темата.
2. Да се изясни понятието „Техника и технологии“.
3. Да се разкрие характеристиката и видовете технологии.
4. Да се направи анализ на обучението по предмета „Технологии“ (8. клас) и на
основните принципи на технологичното обучение.
- Държавни образователни изисквания (ДОИ) за учебно съдържание по
технологично обучение в общото образование;
- Цели и целеполагане на обучението по предмета „Технологии“ (8. клас);
- Принципи на обучението по предмета „Технологии“ (8. клас).
5. Да се опишат методите на обучение на технологичната подготовка на
учениците по предмета „Технологии“ (8. клас).
6. На базата на изследването за професионалната ориентация на учениците да се
направят съответните изводи и насоки за изучаването на предмета „Технологии“ 8 клас.
Предмет на дипломната работа е технологичното обучение на учениците по
учебния предмет „Технологии“ (8. клас).
Обект на дипломната работа са технологиите и усвояването им от учениците от 8
клас в процеса на обучение.
За да изследваме какво е влиянието на технологиите върху професионалната
ориентация на учениците от 8-ми клас, използвахме метода анкета, според Сн.
Георгиева тя ни служи за обратна връзка за ефективността от изучаването на
технологиите [11].
На базата на получените резултати можем да направим следното обобщение:
мястото на технологиите в 8-ми клас е необходимо в образователния процес и тяхното
изучаване влияе при избора на професия на учениците.
Всички елементи на инструментариума са разработени специално за изследването.
Това са Анкета (Приложение № 1), в която са посочени и точно формулирани въпросите
за изследването с цел да се разбере каква е професионалната ориентация на изследваните
лица и Анкетна карта (Приложение № 2), където са представени учениците спрямо
тяхната възраст, пол и училище/клас.
Анкетата е проведена в две училища на територията на гр. Варна.
В изследването участват по 15 ученици от СОУ „Гео Милев“ – гр. Варна,
разпределени както следва: 6 момчета и 9 момичета и ученици от Професионална
техническа гимназия (ПТГ) – гр. Варна: 8 момчета и 7 момичета. Общият брой от двете
групи изследвани ученици е 30, разпределени по следния начин: момчета  14 и
момичета  16.
Възрастта на участниците, участвали в анкетата, е 14-15 години.
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За да проверим степента на избор за професионално ориентиране в двете групи
ученици, в изследването използвахме аякета, съдържаща 10 въпроса, които са насочени
към изясняване отношението към избора на професионална ориентация на учениците –
момчета и момичета. Анкетираните отговаряха на въпросите с "Да", "Не" и „Не мога
да преценя“.
Анкетата е проведена през месец февруари 2017 г. – това е вторият срок, когато
учениците са направили вече своя професионален избор, къде да продължат
образованието си.
 Анализ на резултатите на анкетираните момчета и момичета от СОУ „Гео
Милев“ – гр. Варна

Учениците от СОУ „Гео Милев“ – гр. Варна, са разпределени по пол, както следва:
6 момчета и 9 момичета.
Резултатите от анкетата на момчетата и момичетата са представени в таблици.
От таблицата се вижда, че само едно от момчетата е отговорило на въпросите № 1,
2, 3, 4 и 10 с „Да“. На въпроси № 6 и 9 са отговорили двама от анкетираните с „Не“, а на
въпроси № 5, 7, и 9 – с „ Не мога да преценя“ – трима от изследваните.
От отговорите на момчетата не става ясно дали учебната програма в учебника по
„Технологии“ (8. клас) дава представа за понятията „техника“ и „технологии“, както и че
технологичната грамотност е необходима на подрастващите. По-скоро не смятат, че
обучението по техника и технологии е необходимо при избора им на професия. Така
също не мислят да продължат образованието си в областта на други науки – социални и
хуманитарни. Има и колебание дали учениците от ПТГ са по-добре подготвени от средно
образователното училище по техника и технологии.
Не са убедени обаче, че обучението по техника и технологии е необходимо при
избора им на професия. Част от момчетата не смятат да продължат образованието си в
областта на социалните и хуманитарни науки, след като завършат средно образование.
Колебание има и в професионалната им ориентация към техническите науки. Въпреки
това тяхната насоченост е да продължат образованието си в областта на технологиите.
Отговорите на момичетата от СУ „Гео Милев“ – гр. Варна, които са общо 9, са
показани в таблици.
Пет от момичетата са отговорили на въпроси № 1, 2, 4, 5, 6 и 9 с „Да“. На въпроси
№ 8 и 10 са дали отговор „Не“ две от анкетираните момичета. На въпроси № 3 и 7 са
отговорили с „Не мога да преценя“ също две момичета.
При анкетираните момичета технологиите в 8-ми клас са добре засегнати в
учебната програма и учениците получават добра технологична грамотност. Затова
обучението по технологии в средното образование е необходимо. Също така са
категорични, че учениците от професионалните гимназии по технологии (ПГТ) изучават
на по-високо ниво технологиите.
Това показва, че момичетата от СУ „Гео Милев“ гр. Варна са по-убедени от
момчетата, че обучението по техника и технологии е фактор при избора им на професия.
Не могат да преценят дали технологиите имат бъдеще след 8-ми клас и дали
техният професионален избор е в областта на хуманитарните науки.
Професионалната им ориентация не е към техническите науки, затова не смятат да
продължат в тази област след завършване на средното си образование.
 Анализ на резултатите на анкетираните
Професионална техническа гимназия (ПТГ) – гр. Варна

момчета

и

момичета

от

Учениците от Професионална техническа гимназия (ПТГ) – гр. Варна, са
разпределени по пол по следния начин: 8 момчета и 7 момичета
Пет от анкетираните момчета са дали по-категорични отговори „Да“ на следните
въпроси: № 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 10.
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На въпросите № 7 и 9 са отговорили две момчета с „Не“. Това показва, че момчетата
не са ориентирани към хуманитарните и социалните науки. Убедени са, че ще продължат
обучението си след завършване на средното си образование в областта на техническите
науки.
Единствено един от анкетираните не може да прецени трябва ли да се провежда
обучение по техника и технологии в средното училище. Той е дал такъв отговор на
въпрос № 4.
От резултатите на момчетата от ПТГ се вижда, че учебната програма по предмета
„Технологии“ (8. клас) дава пълна представа на понятията „техника“ и „технологии“,
както и че е необходимо подрастващите да имат технологична грамотност. Технологиите
имат бъдеще в обучението след 8-ми клас. Момчетата са убедени, че в професионалната
техническа гимназия учениците изучават на по-високо ниво технологиите. Това оказва
положително влияние на техния професионален избор и ги ориентира да продължат
обучението си, като изберат техническите науки.
Резултатите от анкетата на момчетата показват, че обучението по техника и
технологии в Професионалната техническа гимназия (ПТГ) – гр. Варна, определят
професионалния им избор към техническите науки.
Момичетата от ПТГ – гр. Варна, са дали следните отговори на въпросите от
анкетата: с „Да“ са отговорили на въпроси № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 – четири. Едно от
момичетата е отговорило с „Не“ на въпрос № 7, от което става ясно, че неговият
професионален избор не е към хуманитарните науки. С „Не мога да преценя“ са
отговорили на двата последни въпроса № 9 и 10 – две от анкетираните. От това не става
ясно дали след завършването на средното си образование ще продължат обучението си
в областта на социалните или на техническите науки.
Това показва, че и момичетата, както и техните съученици, са по-категорични в
ориентацията си към техническите науки.
 Сравнителен анализ на отговорите от анкетата за СУ „Гео Милев“ и
Професионална техническа гимназия (ПТГ) – гр. Варна

Обобщените отговори на анкетираните ученици са представени на Диаграма № 1 и
Диаграма № 2. Сравнените резултати на момчетата от двете училища показват, че
отговорите „Да“ на анкетираните от СУ „Гео Милев“ са 5, отговор „Не“ - 2 и „Не мога
да преценя“ – 3.
Отговорите на учениците от ПТГ се разпределят по следния начин: „Да“ – 7, „Не“
– 1 и „ Не мога да преценя“ - 2.
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Анкетирани момчета от двете училища сравнение на резултатите

Анкетирани момичета от двете училища сравнение на резултатите
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Диаграма № 2

Положителните отговори са повече  общо 12 за момчетата от двете училища,
отрицателните отговори са общо 3, а отговорите „Не мога да преценя“ – 5.
Като отношение се разпределят така: отговор „Да“ 7:5 за ПТГ; отговор „Не“ 2:1 за
СУ „Гео Милев“ и отговор „Не мога да преценя“ – 3:1 за СУ „Гео Милев“.
На Диаграма № 2 се виждат сравнените резултати на отговорите на момичетата от
двете училища. Те са разпределени както следва: „Да“ – 6 за анкетираните от СУ „Гео
Милев“ и съответно – 7 за ПТГ. Отговор „Не“ е 2 за СУ „Гео Милев“ и 1 – за ПТГ.
Отговор „Не мога да преценя“ е разпределен по равно за момичетата от двете училища.
Като отношение се разпределят по следния начин: „Да“ СУ „Гео Милев“ - ПТГ 6:7; „Не“
СУ „Гео Милев“ – ПТГ съответно 2:1 и „Не мога да преценя“ СУ „Гео Милев“ – ПТГ 
2. И при момичетата положителните отговори са повече – общо 13, „Не“ – 3 и „Не мога
да преценя“  4.
 Анализ на резултатите на анкетираните момчета и момичета от СУ „Гео
Милев“ – гр. Варна

В процентно отношение резултатите на момчетата от СУ „Гео Милев“ – гр. Варна
се разпределят по следния начин: 50 % са отговорите „Да“; 20 %  „Не“ и „“Не мога да
преценя“ - 30 %. От това е видно, че от анкетираните момчета, въпреки по-големият брой
на положителните отговори на въпросите, не може да се определи тяхната
професионална ориентация категорично. Сборът на отрицателните отговори и тези на
колебаещите са точно толкова, колкото и отговорите на въпросите с „Да“. Това е
показано на Диаграма № 3.
Резултати от анкетата на момчетата от СУ
"Гео Милев", Варна

Резултати от анкетата на момичетата
от СУ "Гео Милев", Варна
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20%
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Диаграма № 3

„Не“

20%

60%
„Не мога да
преценя“

Диаграма № 4
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На Диаграма № 4 се виждат резултатите на момичетата от същото училище.
Техните отговори „Да“ са 60 %. Отговорите „Не“ и „Не мога да преценя“ се разпределят
по равно – 20 %. Това показва, че голямата част от тях са категорични в отговорите си,
но има и известно колебание между отговорите дали да се изучават технологиите след 8ми клас, или да се наблегне на хуманитарните науки, което не може да определи техния
категоричен избор на професия.
 Анализ на резултатите на анкетираните
Професионална техническа гимназия (ПТГ) – гр. Варна

момчета

и

момичета

от

Диаграма № 5 представя отговорите на момчетата от ПТГ – гр. Варна. Процентът
„Да“ е виден – 70. Отговор „Не“ е само 10 %, а „Не мога да преценя“ - 20 %. От това
можем да направим извода, че момчетата, са ориентирани към техническите науки и ще
продължат обучението си по тях след завършване на средното си образование.
Резултати от анкетата на момчетата
от ПТГ
, Варна

Резултати от анкетата на момичетата
от ПТГ, Варна
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Диаграма № 6

Отговорите на момичетата от ПТГ – гр. Варна се разпределят така: 70 % - „Да“; 10
% - „Не“ и 20 % са отговорите „Не мога да преценя“. Техните резултати са показани на
Диаграма № 6. Те са категорични, че техният професионален избор не е в областта на
хуманитарните науки, но се колебаят в коя от областите да продължат след завършване
на средното си образование.
Въпреки че резултатите на момчетата и момичетата от Професионалната
техническа гимназия – гр. Варна, са разпределени по еднакъв начин в процентно
отношение, интересното тук е, че има съвпадение само на отговор № 7 с „Не“, който
касае техния професионален избор в хуманитарните науки. Отговорите на въпросите с
„Да“ са почти еднакви, което показва, че момчетата и момичетата са по-категорични в
избора си на професия в областта на техниката и технологиите.
 Анализ на резултатите от изследването на анкетираните момчета и момичета
от СУ „Гео Милев“ и Професионална техническа гимназия (ПТГ) – гр. Варна

На Диаграма № 7 са показани обобщените резултати от анкетата на момчетата за
двете училища в проценти. Отговорът „Да“ е получил 60 %; отговор „Не“ – 15 % и
отговор „Не мога да преценя“ – 25 %.
Положителните отговори са на въпросите, свързани с учебната програма в
учебника по „Технологии“ (8. клас). Той дава пълна представя за понятията „техника“ и
„технологии“, които са необходими за технологичната грамотност на подрастващите.
Това показва, че технологиите имат бъдеще в обучението в средното образование.
Момчетата от двете училища желаят да продължат образованието си в областта на
техническите науки след завършване на средното си образование. Учениците от
Професионалната техническа гимназия са повече ориентирани в избора на професия към
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технологиите, тъй като те се изучават на по-високо ниво. Това е потвърдено от
изследваните ученици и от двете училища. Обучението по техника и технологии е
необходимо при избора на професия и професионалната им ориентация.
Ориентацията на момчетата към хуманитарните и социалните науки не може да се
определи по категоричен начин.
 Анализ на обобщените резултати от анкетата на момичетата от двете
училища

Резултатите на момичетата от двете училища в процентно отношение са показани
на Диаграма № 8.
Техните отговори „Да“ са 65 %; „Не“ – 15 % и „Не мога да преценя – 20 %, което
показва, че голямата част от тях са категорични в положителните си отговори.
Според анкетираните момичета в учебната програма по „Технологии“ (8. клас)
понятията „техника“ и „технологии“ се изучават от учениците на добро ниво и получават
добра технологична грамотност.
Момичетата също смятат, че в Професионалната техническа гимназия
технологиите се изучават по-задълбочено, а в средното образование обучението по
технологии трябва да се изучава.
След завършването на средното си образование момичетата и от двете училища се
колебаят къде да продължат обучението си  в областта на социалните или на
техническите науки.
Анализ на обобщените резултати
за двете училищамомчета
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На базата на резултатите от анкетата, проведена в двете училища – СУ „Гео Милев“
и Професионална техническа гимназия в гр. Варна можем да направим следните изводи:
1. Учебната програма и учебникът по „Технологии“ (8. клас) дават пълна
представ за понятията „техника“ и „технологии“, които са необходими за
технологичната грамотност на подрастващите. Това показва, че технологиите
имат бъдеще в обучението в средното образование.
2. Момчетата от двете училища са повече ориентирани в избора на професия към
технологиите и желаят да продължат обучението си след завършване на средното си
образование в областта на техническите науки.
3. Обучението по техника и технологии е необходимо при избора на професия и
професионална ориентация, което се потвърждава от изследваните ученици и от двете
училища.

84

4. Ориентацията на момчетата към хуманитарните и социалните науки не може да
се определи по категоричен начин.
5. Има и известно колебание между отговорите дали да се изучават технологиите
след 8-ми клас, или да се наблегне на хуманитарните науки.
6. При момичетата се потвърждава, че понятията „техника“ и „технологии“ се
изучават от учениците на добро ниво и получават добра технологична грамотност.
7. Момичетата са убедени, че в Професионалната техническа гимназия
технологиите се изучават по-задълбочено, а в средното образование обучението по
технологии трябва да продължи да се изучава.
8. Има известно колебание, обаче, след завършването на средното си образование
къде да продължат обучението си  в областта на социалните или на техническите науки.
Препоръките, които можем да дадем, са следните:
1. Да се наблегне повече на практическите занятия на учениците във фирми, които
прилагат технологиите в професията си.
2. Учениците трябва да осъзнаят необходимостта от самоусъвършенстване и
усвояване на бъдеща професия, както и значението на технологичната им подготовка при
избора им на професия.
3. Учениците да преценят потребностите (обществени и лични), които трябва да
прераснат в убеждения, за да стават основа на тяхната положителна мотивация и
съзнателна активност при усвояване на знанията и уменията, при формиране на
компетентността им в бъдещата професия.
4. Учениците да се насочат емоционално към желаните цели, да се мотивират да
търсят, да изследват, да се самообогатяват с познания, с умения, с възможности и така
да се самоусъвършенстват, което ще им помогне в избор на професия. Това може да се
постигне благодарение на подготовката на учителя по технологично обучение.
5. Учителят по технологично обучение трябва да познава добре и да се ръководи
от методиката на технико-технологичното обучение, която включва целите, задачите,
учебното съдържание, принципи и методи, особености на учебно-възпитателната работа
в образователния процес.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
АНКЕТА
„КАКВА Е ВАШАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ “
(В областта на технологиите или социалните науки)
1. Мислите ли, че учебното съдържание според учебната програма в учебника по
„Технологии“ за 8-ми клас дава пълна представа за понятията „техника“ и „технология“?
2. Според Вас необходимо ли е подрастващите да имат технологична грамотност?
3. Мислите ли, че технологиите имат бъдеще в обучението след 8-ми клас?
4. Трябва ли да се провежда обучение по техника и технологии в средното училище?
5. Мислите ли, че в една професионална гимназия по технологии (ПГТ) учениците
изучават на по-високо ниво технологиите?
6. Смятате ли, че обучението по техника и технологии е необходимо при избора Ви на
професия?
7. Вашият професионален избор в областта на хуманитарните науки ли е?
8. Вашата професионална ориентация към техническите науки ли е?
9. Предпочитате ли да продължите образованието си в областта на социалните науки,
след като завършите средно училище?
10. Вие бихте ли желали да продължите обучението си в областта на техническите науки
след завършване на средното си образование?
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
АНКЕТНА КАРТА НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО УЧАСТВАХА В ИЗСЛЕДВАНЕТО
Име, презиме и фамилия…………………………………………………………….....
Години…………………Пол………………Училище………………… Клас……......
Социален контакт ...........................................................................................................
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗВЪНКЛАСНА ФОРМА
ПО ТЕХНОЛОГИЧНО МОДЕЛИРАНЕ  КЛУБ „МЛАД АРХИТЕКТ”
Керанка Велчева, Невяна Радева
EDUCATIONAL TECHNOLOGY FOR OUTDOOR FORM
FOR TECHNOLOGY MODELING  "MLAD ARHITEKT" CLUB
Keranka Velcheva, Nevyana Radeva
ABSTRACT: The educational technology for organizing the activities of the "Young Architect" Club is to
strengthen the knowledge and skills acquired in school and to build on them with additional ones in the field of
construction and architecture. And last but not least, building an idea for further education and realization in the
society.
KEYWORDS: extracurricular work in technology training.

Началото на извънкласната дейност се губи назад във времето на възрожденската
образователна система. Все още не е организирано, но е спорадична практика на тогавашните
учители имащи убеждението, че е необходимо за по-пълното възприемане на предавания
материал. За онагледяване на елементи от учебния процес са извеждали класа или сред природата
или на други подходящи места. Организирали са участието на децата в живота на населените
места, доколкото е било възможно. На този етап не може да се говори за сериозни и системни
извънкласни занимания. С развитието на социалните и икономическите промени,
индустриализацията и съответстващото развитие на образователния процес от началния през
основния и средния курс става възможно и необходимо въвеждането на извънкласните дейности,
изразяващо се в кръжочна дейност, основно за основния курс на обучение и клубна такава,
предимно за средния курс (гимназии, техникуми). За начало на този процес може да се смята
периода 1955 – 1960 година и да се стигне до около края на деветдесетте години на ХХ век, когато
по-голямата част от учащите се включват в по няколко кръжока или клубове през целия курс на
обучение до завършване на средно образование. Част от тях остават и след това активни членове
на любимия си клуб.
Създават се бази и се организират кръжочни дейности и клубове, съответстващи на почти
всички изучавани предмети под една или друга форма. Осигурява им се база за дейността и за
развитието им. Предприятия от промишлеността и селското стопанство, институции и институти
стават спонсори.
Извънкласната работа – това е организация на различни видове дейности на учениците в
извънучебно време, осигуряващи необходимите условия за тяхната социализация.
Извънкласната работа представлява съвкупност от различни видове дейности и притежава
широки възможности за възпитателно въздействие на децата.
Първо, разнообразието на извънучилищната дейност способства за разкриване на
индивидуалните способности на децата, които е трудно да се установят в клас.
Второ, включването в различните видове извънкласна дейност обогатява личния опит на
децата, техните познания за разнообразието на човешката дейност и се придобиват практически
умения и навици.
Трето, разнообразието на извънкласните занимания повишава интереса на децата към
различните видове дейности, както и желанието и те да участват.
Четвърто, в различните форми на извънкласна работа децата проявяват своите
индивидуални особености и се учат да живеят в колектив и сътрудничество с другите деца.
По такъв начин извънкласната работа с децата се явява самостоятелна област на
възпитателния процес.
Цели и задачи на извънкласната работа:
1. Формиране у децата на положителна самооценка, която се характеризира със следващите
фактори:
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а) увереност в доброжелателното отношение към него от страна на другите хора;
б) убеденост в успешното овладяване на видовете дейности;
в) чувство за собствена значимост;
2. Формиране у децата на умения за сътрудничество, колективно взаимодействие, бърза
социална адаптация, положително отношение към себе си и към останалите от социума.
3. Формиране у децата на необходимост от ползотворна и одобрявана от социума дейност
чрез непосредствено запознаване с различните видове дейности, формиране на интереси към тях,
умения и навици в съответствие с индивидуалността им.
4. Формиране на нравствени, емоционални, волеви компоненти в светогледа на децата. В
извънкласната работа децата усвояват морални норми на поведение и нравствени понятия.
5. Развитие на познавателния интерес. В дадена задача за извънкласна работа се отразява
и приемственост със задължителния учебен процес и това спомага за повишаване на
ефективността му.
Спецификата на съдържанието на извънкласната работа се характеризира:
• първо, преобладава емоционалният аспект над информативния (за ефективното
възпитателни въздействие се изисква обръщане към чувствата на детето, неговите преживявания,
а не към разума му, а по-точно към разума му чрез емоциите);
• второ, в съдържанието на извънкласната работа определящо значение имат
практическата страна на знанията, иначе казано, съдържанието на извънкласната работа е
насочено към усъвършенстване на разнообразните знания, умения и компетентности.
Познавателната дейност на децата в извънкласната работа е предназначена да формира
познавателен интерес и положителна мотивация за усъвършенстване на учебните навици. Тя се
явява като продължение на учебната дейност с използване на други форми.
Развлекателния елемент в дейността е необходим, за да се организира пълноценна
почивка на децата, да се създадат положителни емоции, топла дружеска атмосфера в колектива
и да се снеме нервното напрежение.
Спортно-оздравителната дейност на децата в извънкласната работа е необходима за
тяхното пълноценно развитие. Спортно-оздравителната дейност се осъществява с екскурзии сред
природата, в спортни игри, походи и състезания.
Трудовата дейност – включва различни видове труд – битов, ръчен, обществено-полезен,
в обслужването. За педагога предстоят трудности при организирането му като извънкласна
дейност, но вложените усилия спомагат за добрия възпитателен резултат, който дава системната
трудова дейност на учениците.
Творческа дейност – предполага развитие на склонностите и интересите на децата,
разкриване на техния творчески потенциал. Творческата дейност намира отражение във форми,
като концерти, конкурси, рецитали, художествени изяви, театрална дейност, клуб за дизайнерски
разработки.
Съдържанието на извънкласната дейност в различните училища не е еднакво, зависи от
редица фактори като:
• особености на училището и установени традиции;
• индивидуалността на децата, възрастовата им група;
• особености на самите учители, склонност, интереси, възможности;
Организирането на децата в група, в клуб е форма за извънкласна работа за децата с
конкретни наклонности и интереси в сферата на архитектурата и строителството, колкото и
неясни и неосъзнати още да са още от децата. Тук е мястото и ролята на педагога да усети
интереса, който проявяват учениците в клас, по време на учебните занятия и да насочи
учениците към подходящото им извънкласно участие в група по интереси. Известно е, че
всички деца са различни. Едни са обичливи, спокойни и леко срамежливи и стеснителни, други
напротив, повечето от учениците са отворени, жизнени, приказливи и желаещи да общуват с
различни хора и всички са прекрасни, но различните характери се нуждаят от внимание,
разбиране и индивидуално отношение, за да се доверят и споделят въпроси, мечти и интереси.
Събирането на ученици в клуб с основна насоченост към строителството и архитектурата е
възможност на децата, които се интересуват от тези дейности да се включат и участват съобразно
с техните предварително осъзнати интереси и предпочитания. Те са свидетели на изграждането
предимно на обекти в градската среда, рядко имат достъп до промишлените зони. Повечето от
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тях имат и впечатления от по-малки населени места и села, посещавайки ги по различни поводи.
Тези от тях, които проявяват по-голям интерес и заформяща се наклонност към този отрасъл в
живота на хората търсят повече от първи впечатления и познание. Задават си конкретни въпроси
както от естетически характер, така и от по-практични въпроси, като например: защо има толкова
различни сгради, как са направени отделни техни части, кой и как решава къде и какво да се
построи и не на последно място, кога са построени онези уютни старовремски сгради,
изглеждащи толкова различно от съвременните.
Отговори на тези и всички останали въпроси, включително нови, възникнали по време на
заниманията, на които ще присъстват, могат да получат в един организиран тематично клуб,
ръководен от компетентен по въпросите на проектирането и строителството с педагогически
познания и опит ръководител..
За да си отговорим на всички въпроси пред нас, си поставихме за цел педагогическо
изследване, което включва:
 Обект на изследване. Създаване на образователна технология за извънкласна форма
и организация на извънкласната работа на учениците от VІ клас по моделиране на строежи
в хода на работата на клуб „Млад архитект”.
 Предмет на изследване. Процесът на формиране на знания за строителството и
архитектурата и умения за моделиране на строежи (къщи, исторически постройки и други
сгради
Контингент на изследването са учениците от VI клас до ІХ от клуб „Млад архитект” –
гр. Шумен.
Ясното и точно определяне и разграничаване, както и на обекта, така също и на
предмета на изследването, а също така и непосредствената взаимовръзка между тях, е в
основата на правилното целеполагане и има пряко отношение към неговия успех.
 Цел на изследване. Учениците от VI клас да усвоят система от знания и умения за
изработване на дървесни изделия в условията на проектна организация на технологичното
обучение. Тази цел е свързана още с това да се открият възможности за стимулиране на
обучението по извънкласна технологична подготовка на учениците от Арт студио „Млад
архитект“, чрез образователна технология, заложена в учебната програма по извънкласна
форма на обучение с учениците от VI клас.
Всичко това налага задълбочено осмисляне на целите, задачите, методите и формите
на работа с групата в клуба.
Организирането на клуб “Млад архитект” изисква пълно и точно дефиниране на
целите, задачите, методите и формите на работа, както и очакваните колективни и
индивидуални резултати от дейността на определени етапи и времеви отрязъци.
Основната цел на дейността на клуб «Млад архитект» е насочена към:
 затвърждаване на знания и умения, придобити в училище;
 надграждане с допълнителни знания и умения в областта на строителството и
архитектурата;
 разработване на програма за теоретично и практическо обучение на учениците,
необходимо за изпълнение на задачите през различните етапи на изготвяне на макета
 обучение и реализация в социума.
Развиване на познавателния интерес. В поставените задачи за изпълнение в клуба да
се отразява и приемственост с учебния процес, което спомага за повишаване на
ефективността му.
Формиране у децата на необходимост от ползотворна и одобрявана от социума дейност
чрез непосредствено запознаване с различните видове дейности свързани със
строителството и формиране на интереси към тях, умения и навици в съответствие с
индивидуалността им. Строителството е сложен процес на проектиране и изграждане на
обектите с участие на много и различни инженерни специалности.
Формиране у децата на навици за сътрудничество, колективно взаимодействие, бърза
социална адаптация, положително отношение към себе си и към останалите от социума.
Формиране на нравствени, емоционални, волеви компоненти в мирогледа на децата. В
извънкласната работа децата усвояват морални норми на поведение и нравствени понятия.
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Задачи:
Формиране у децата на положителна самооценка, която се характеризира със
следващите фактори:
- увереност в доброжелателното отношение към него от страна на другите хора;
- убеденост в успешното овладяване на видовете дейности;
- чувство за собствена значимост;
Запознаване с историята на строителството, Български възрожденски строежи,
стилове на строителство, тенденции сега и в бъдеще.
Изграждане на цялостна представа за дейността строителство като проектиране,
градоустройство, архитектура, понятие за нормативна база и правилници за различните
специалности, участващи пряко в строителството.
Посещение и запознаване със строежи, обекти на строителство, изградени комплекси,
архитектурни резервати. Изучаване на типовете и видовете строежи.
Контакти и взаимодействие с проектантски и архитектурни организации и звена.
Задълбочено запознаване на членовете на клуба с дейността им.
Осигуряване условия за колективна и индивидуална изява и оценка на постигн атите
резултати за всеки от етапите при реализиране на поставените за изпълнение задачи.
Методи на работа
- Самостоятелност на членовете на клуба, по време на реализация на поставената
конкретна задача, по начин на организиране на работата на всеки от учен иците, както и по
избор на тип дейност на всеки от участниците в клуба.
- Поставяне на основния акцент в практическата реализация на наблюдаваното и
наученото от децата – изготвяне самостоятелно на проекти и макети на сгради например.
идея на едно дете, като предмет, който може да се види, пипне и покаже на родители,
съученици и приятели. Това спомага за изграждането му като креативна личност.
- Мотивация на учениците – ръководителят на клуба и привлечените като такива
формират убеждение у децата, че успешното изпълнение на поставената задача за
самостоятелна работа формира качества и повишава тяхната компетентност.
- Внимателно и ненатрапчиво споделяне на личен и успешен опит при решаването на
подобни задачи.
- Целево планиране на всяка самостоятелна работа, поставена като задача за
изпълнение. Целта трябва да е поставена ясно, конкретно и със завършен алгоритъм.
- Логистично осигуряване – бюджет, време, литература, материално-техническа база,
контакти с обществени организации и структури.
Формите за извънкласна работа и условията за реализиране на тяхното съдържание са
много и разнообразни по отношение на очакваните резултати, както непосредствено след
прилагането им, така и в латентното бъдеще.
Основна форма на работа е самостоятелност при изпълнението на поставената задача,
внимателно контролирана и направлявана от ръководителя на занятието.
Предвид спецификата на процесите при проектиране, вземане на архитектурни
решения при изграждане на урбанизирани територии и строежи, практическата дейност в
клуба основно се насочва към изследване на готови обекти от градската среда чрез реферати
и доклади по конкретни теми и към изготвяне на макети на проекти или съществуващи
строежи (сгради, комплекси). Имайки предвид, че макетирането, както дигитално, така и
конвенционално, е важен етап при проектирането, оценката и представянето на конкретни
архитектурни решения в дейността на клуба се определя като основна група от предстоящи
задачи.
Допълнително като форми на занимания с цел разширяване на кръгозора, интересите
и възможностите на учениците е необходимо:
- Усвояването на богатството на родния български език и познаването на чужди езици.
- Повишаване нивото на математическа компетентност и основни познания в областта
на природните науки и технологиите;
Усвояване на умения за учене, дигитална компетентност (информационни и
комуникационни технологии), в частност основната компютърна грамотност, машини и
софтуер за чертане и моделиране;
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- Запознаване на учениците с инструменти и машини, необходими и полезни при
изготвянето на модели на сгради. Усвояване на практически похвати и навици за успешното
и безопасно ползване на наличното технологично оборудване.
- Изучаване на приложимите материали за макетиране, в частност видовете дървен
материал. Запознаване с процесите на добиване, предварителна подготовка на изходния
материал и последваща обработка и влагане в проектите.
- Изграждане на инициативност и предприемачество /предприемчивост, културна
осъзнатост и творчество (компетентности в областта на културата и на творческит е изяви),
както и социални, граждански компетентности;
- Разширяване на междуличностните връзки и отношения на учениците, както и на
жизнения им опит.
- Ангажиране на родителската общност при подготовката и провеждането на
училищни и извънучилищни мероприятия
Програма на клуб „Млад архитект”
за проучване, проектиране и изработване на макет на еднофамилна жилищна сграда.
12 занятия по един астрономически час
Част І: Запознаване на учениците с понятията за архитектура, архитектурни
стилове и нормативни уредби при изграждане на строежи.
Занятие №1 – Екскурзия в населеното място. Наблюдение на характерни сгради в
града. Обръща се внимание на учениците на формата на сградите, пропорциите,
естетическото им въздействие на разпознаваемост, като под това понятие се разбира
възможността под външната форма да се разпознае какво се крие в обекта, предназначението
му и за какво се използва в момента, както и на други особености като отношение към
околната среда, идейно отношение, трайност, екология и енергийни разходи
Занятие №2 – Изследване на стиловите особености на определени сгради, в
зависимост от предназначението им, характерни особености на строежите.
Архитектурният стил може да се определи като съвкупност от основни черти и
признаци на архитектурата от определено време и място, проявяващи се в особеностите на
функционалните, конструктивните и художествените ѝ страни (предназначение на сградата,
строителни материали и конструкция, прийоми в архитектурната композиция). Понятието
архитектурен стил влиза в по-общото понятие стил като художествен мироглед, обхващащ
всички страни на изкуството и културата на обществото в определен момент от социалното
и икономическото му развитие, като съвкупност от главните идейно -художествени
особености на творчеството на твореца. Развитието на архитектурните стилове зависи от
климатични, технически, религиозни и културни фактори.
Някои от архитектурните стилове като наименования са: Антична архитектура,
Романски стил, Ренесансова архитектура. Барок, Рококо, От началото на 21. век и
Динамична архитектура.
Занятие №3 – Избор на сграда за изработване на макет. Оценка на предстоящите
възможности и трудности, възможност за достъп с цел архитектурното и заснемане.
Изборът на обект (сграда) за изработване на макет е свързан с редица условия. Първо
се отчитат възможностите на учениците за цялостното възприемане и оценка на сградата от
една страна и познанията и уменията, които трябва да придобият в края на проекта. Второ
се преценяват възможностите на училището и клуба за обезпечаване на ця лостната работа
по изработването на макета. Трябва да е осигурен и необходимият достъп до обекта, за да
могат децата да имат точна представа за сградата, разпределението на площите и обемите,
функционалното им предназначение.
Част ІІ: Организиране изготвянето на проекта (чертежите) на бъдещия макет.
Занятие №1 – Архитектурното заснемане на избраната сграда, изготвяне на
предварителни скици на обекта. Габаритни размери, Вътрешна планировка, Фасади.
За осигуряване на достатъчно точно пресъздаване на сградата е необходимо
прецизното и оразмеряване. Поставят се задачи на отделните ученици да извършат
измервания и изготвят скици на цялата сграда, отделните помещения, фасадите с техните
особености, покрива като конструкция и форма и общото ситуиране на сградата от носно
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прилежащите и улици. За целта се осигурява достъп до избраната къща, еднофамилна с
дворно място.
Занятие № 2 – Избор на мащаб за оразмеряване на макета/чертежите, Метод на
изчертаване на проекта, Чертожни инструменти, Хардуер и Софтуер от наличния в клуба.
След обсъждане на наличните технически възможности на клуба, познанията и уменията на
учениците се избира метод за изготвяне на необходимите чертежи на персонален компютър
с приложен софтуер за векторно чертане (Corel Draw). Избира се мащаб 1:75, с оглед
предстоящото ползване на чертежите при макетирането.
Занятие № 3 – Избор на мащаб и стил за представяне на макета. Изготвяне на
чертежите му. Разпределяне на дейностите между участниците в проекта.
Избора на мащаб 1:75 (за кабинетни модели) е направен в съответствие с избрания
стил на макетиране, целящ изграждане на модел на къщата, даващ представа за силуета на
външния и вид и ситуирането и спрямо градската среда. За целта се избра и да е от дървен
материал с видим естествен фладер.
Възлагат се конкретни задачи на участниците в проекта по разчитането на направените
при архитектурното заснимане и сглобяване на цялостните чертежи, които ще са и работни
при моделирането.
Част ІІІ: Изработване на детайлите на проекта за макет. Поетапно монтиране на
основните и допълнителни конструктивни елементи на макета.
Занятие № 1 – Избор на материал за макета. Подготовка, разкрояване на материала.
Изглаждане (шлифоване) на заготовките на размер по сечение и дебелина. Работа с настолен
циркуляр и ръчна вибрационна машина.
За материал се избира иглолистен такъв, изсушен и форматиран на определен
предварително размер. Преглежда се за чепове, лоша структура и други дефекти, като се
показват на учениците и се обяснява как и защо трябва да се избягват, особено за фина и
прецизна работа.
Провежда се инструктаж за безопасна работа със циркуляр на учениците , които ще
работят с машината. Проверяват се за наличие на подходящо работно облекло, предпазни
средства и правилното им ползване. Ръководителят на проекта показва реда на правилните
действия и допуска учениците до работа с машината под непосредственото му наблюдение
и контрол.
Така отрязаните заготовки се шлайфат до необходимия размер с вибрационната
шлайфмашина. Впоследствие ще се разкроят и обработят допълнително.
Занятие № 2 – Подготовка на материала за ограждащите стени и за основната (носеща
плоскост). За целта са доставени необходимите заготовки на определения размер.
Провежда се отново инструктаж за безопасна работа с циркуляр на учениците, които
ще работят с машината. Проверяват се за наличие на подходящо работно облекло, предпазни
средства и правилното им ползване. Ръководителят на проекта показва реда на правилните
действия и допуска учениците до работа с машината под непосредственото м у наблюдение
и контрол.
Така отрязаните заготовки се шлайфат до необходимия размер с вибрационната
шлайфмашина.
Заготовките за основата се слепват с лепило (С 200) и пристягат до изсъхване и
последващо оразмеряване и доизглаждане.
Занятие № 3 – Подготовка на разпределителните (вътрешни, укрепващи макета) стени
и заготовки за покривните скатове и фасадните елементи.
За разпределителните (вътрешни, укрепващи макета) стени се отделят предвидените
количества за ограждащи. Необходимо е да са еднакви.
Особено внимание се обръща на оразмеряването на материала за покривните скатове.
За точното им изготвяне е необходимо ползването на допълнителни шаблони от картон.
Фасадните елементи (подпрозоречни камъни, стъпала, елементи на коминските тела)
са с размери, изискващи ползването на достатъчно точен инструмент за измерване (шублер)
Занятие № 4 – Окончателно оформяне на всички стени, покривните плоскости,
изрязване на прозоречните отвори и за врати и подготовка на основната (носеща плоскост).
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Разпределят се заготовките и чертежите между участниците в проекта. Ръководителят
на проекта обръща внимание за особеностите при изрязване на отворите с резбарско лъкче
и окончателното им оформяне с абразивен инструмент, който се изготвя конкретно според
необходимостта. Изисква точност и прецизност в работата, ползване на чертеж и точен
измерителен прибор – шублер.
Основата се слепва от предварително подготвените елементи. Следи се за идеалното
им препасване една към друга. Следва окончателното и оформяне по размер и шлифоване за
гладкост.
Занятие № 5 – Профилиране (подготовка) на заготовки за детайлите (комини,
подпрозоречни камъни, стъпала, тротоарни бордюри).
При изработване на детайлите за подпрозоречните камъни, стъпалата, тротоарните
бордюри и комините се ползват предварително изготвените профили. Стълбищният блок се
слепва от отделните стъпала и се препасва на страничните размери. Поради по -голямата
сложност на комините се оказва конкретна помощ при слепването на отделните детайли и
окончателното им оформяне (отвори, капаци и предварителното оформяне на монтажната
им повърхност).
Занятие № 6 – Сглобяване на макета (със слепване, бързо съхнещо лепило с капилярна
пипета) върху основната (носеща) плоскост. Поетапно – ограждащи стени, вътрешно
разпределение, покривните скатове и монтаж на детайлите.
След изработването на всички необходими детайли за проекта следва поетапното им
сглобяване посредством слепване с бързо втвърдяващо лепило. Поради размерите на
повечето детайли се налага използването на комплект бързо съхнещо лепи ло, снабдено с
капилярен накрайник (пипета), осигуряващ фино подаване на лепилото към сглобката.
Сглобяват се основните ограждащи стени с помощта на предварително подготвени
прави ъгли и постоянен контрол на плоскостта, за да не се получат неравности и макетът да
„куца” на основната дъска. Успоредно с ограждащите стени се монтират и основните
разпределителни стени. Следва изготвяне и монтаж на покривните скатове, за които
предварително е направен шаблон. Подготвят се размер и се препасват за монтажа.
Следва препасване и монтаж на комините и подпрозоречните камъни. Очертават се
тротоарните бордюри с предварително приготвените детайли и монтажът на макета върху
основата.
След ретуширане при необходимост и довършителни работи изделието е готово за
експониране.

Фиг. 1. Макет на еднофамилна жилищна сграда
Избор на ефективни форми и методи за обучение на учениците при проучването,
проектирането и изработването на макета  основен принцип при обучението е да бъдат
убедени учениците в необходимостта от самостоятелно мислене и анализиране на
предстоящите проблеми в целия процес на работа. Да им се изяснят както необходимата
последователност и отчитане на бъдещите конструктивни особености на етап проектиране,
така и усвояването на практическите навици за прецизна и точна работа с инструментите и
машините необходими за реализацията на проекта. И на края да изградят чувство за
симетрия, пропорции и естетически критерии.
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Очакваните резултати от дейността на клуб «Млад архитект» са във всички аспекти на
развитието на участващите в него. Включването в дейността на клуба осигурява
възможности за разнообразни социални контакти, от които учениците могат да избират кръг
от занимания, удовлетворяващи техните предпочитания. Възможността да «опитат» да
реализират интересен проект способства за разкриване на индивидуалните способности на
децата, които е трудно да се установят в клас.
Определящо значение има практическата страна на знанията, иначе казано,
разнообразното съдържание на работата на клуба е предпоставка и способства за
усъвършенстване на разнообразните знания, умения и компетенции на учениците, обогатява
личния опит на децата, техните познания за разнообразието на човешката дейност . Според
Сн. Георгиева тя способства за разширяване на познавателната дейност на децата в
извънкласната работа и е предназначена да формира познавателен интерес и положителна
мотивация за усъвършенстване на учебните умения [7]. Тя се явява като продължение на
учебната дейност с използване на други форми.
Осигурява възможност за включване в различни видове труд – интелектуален, битов,
разнообразен ръчен и обществено-полезен, което спомага за добрия възпитателен резултат,
който дава трудовата дейност на учениците.
Организираните посещения на строежи и обекти от градската среда, в цялото им
разнообразие от стилове и реализация, неминуемо обогатява и разширява и емоционалното
възприемане на околна среда.
Важен резултат от цялостната работа на клуба е развитието на склонностите и
интересите на децата, разкриване на техния творчески потенциал. Разнообразието при
заниманията повишава интереса на децата към различните видове дейности, както и
желанието и те да участват, да се учат да живеят в колектив и сътрудничеств о с другите
деца.
Не без значение е развлекателният елемент в цялостната дейност на клуба за създаване
на положителни емоции, топла дружеска атмосфера в колектива и за да се снеме нервното
напрежение от ежедневието.
Концепцията за организиране дейностите за представяне на дейността на клуб «Млад
архитект» не се ограничава само с изучаване на архитектурата като дисциплина.
Включването на темите, представящи строителството, както и инженерните решения по
различните специалности разглежда практически неразривната им взаимовръзка, което
спомага учениците да добият по-пълна представа за една от най-важните дейности на хората
през всички исторически периоди на цивилизацията.
От друга страна, изготвянето на макети, включва редица дейности по проучване и
реализация и на практики за работа с материали, инструменти и машини спомага за
получаване на нови знания за обекта на изследването по проблемите на архитектурата и
нейното представяне като модели или макети, представлява надграждане на обучението по
техника и технологии за VI клас.
Проектирането и конструирането на макети и модели провокира също така и
желанието на учениците за овладяване на характерните особености в технологията за работа
с конструктивни материали и предимно с дървесината. Това разширява кръга на
практическите умения и комтепентности на учениците и утвърждаване на самочувствието и
усещането на собствена им значимост.
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СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ТЕОРИИ
Лора Миткова Рашкова
NATURE OF SOCIO-PEDAGOGICAL THEORIES
Lora Mitkova Rashkova
ABSTRACT: The main pedagogical notions are categorized in the scientific works of classics in pedagogy
and contemporary authors. These are upbringing, education, training. These pedagogical categories are in
complex relationships and cohabitation and are elements of the socio-pedagogical system. Upbringing is the most
comprehensive, as acquiring knowledge, skills and habits in each educational level contributes to the development
of the value system, the attitude towards the world.
KEYWORDS: social, pedagogical, theories, education, socialization.

Актуалността на проблема се обуславя от факта, че социално-педагогическата дейност в
широк смисъл е интегративна дейност, насочена към цялото общество и в по-тесен смисъл  към
конкретната общност, група или личност, оказала се в трудна ситуация. Тази специфика на
социално-педагогическата дейност определя нейната многопрофилност и многоаспектност.
Значимостта на педагогическата дейност по своята същност като социален процес се
изразява в това, че обществото винаги е изпитвало потребност от възпитание, обучение и
образование. Тази потребност намира израз в предаването на опит от по-възрастните на помладото поколение.
Педагогическите явления имат сложна структура, тъй като в тях участват компоненти от
три равнища на реално съществуващите системи  на неживата природа, на човешкият индивид
и на социалните системи.
Невинаги действията на личността отговарят на закономерностите на педагогическата
система, а резултатите от това са неопределени, случайни, непредсказуеми.
В педагогическата наука надежността на системния подход е преди всичко в изследването
на педагогическите явления като система. Установяват се общите закономерности, на които
системата се подчинява като цяло. Изучават се компонентите и, които я съставят, специфичните
им характеристики и взаимодействието между тях. Системата се разглежда като комплекс от
елементи, обединени в някаква структура. Системно-структурният подход е понятие, което се
използва в педагогиката. Изследването започва от модела на педагогическата система към
компонентите и взаимната им връзка и зависимост [1, с.18].
Понятието система има гръцки произход и означава съединение, свързаност, цялостност.
Системата е цялостност, свързаност от елементи, образуващи нови качества. Съществуват
причинно-следствени връзки и зависимости между елементите в цялостта. Сред тези
зависимости се открояват някои по-основни и се наричат системообразуващи.
На абстрактни и реални се делят условно всички съществуващи системи.
Абстрактните системи са общи теории или индивидуални системи от възгледи. Теориите
за социално учене са например абстрактна система.
Реалните системи са природните, информационните, техническите, социалните.
Разновидност на социалните системи са педагогическите системи [8,с.159].
Всяка система се характеризира с два типа признаци  признаци на общата система, на
която е компонент, и специфични само за нея белези.
Съществена черта на социалната система е нейната целенасоченост, поради присъствието
на човека като системоизграждащ елемент.
Социалните системи са многомерни, многостепенни със сложна йерархическа структура.
В много широки граници социалните системи се самопроизвеждат, самоизменят и
саморазвиват.
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Със специална система за управление разполагат социалните системи. Тя функционира на
основата на обективни социални закони, които се трансформират от различни общности в
правни, политически, религиозни, морални и други ценности и норми.
Социалните системи съдържат шест основни вида компоненти: системопораждащи,
системообразуващи, съдържателни, процесуално-реализиращи, материално-технически,
системи за управление.
Компонент на социалната система е педагогическата система. Една от най-съществените
особености, които отличават педагогическата система от останалите системи е, че
системоизграждащ елемент е възпитаникът, който е не само обект, но и неин субект.
Педагогическата система се създава, за да осигури в най-голяма степен условия за развитие на
личността. Самоцел на тази системата е възпитаникът [1, с.2023].
Според Д. Цветков [8, с.160] „Под педагогическа система се разбира системата от цели и
средства за непосредствено въздействие и общуване между възпитатели и възпитаници“.
На определен етап от обществено-икономическото развитие на човечеството възниква
педагогиката като наука, за да задоволи потребностите от обучение, образование и възпитание
на подрастващите.
В своите трудове древните философи Конфуций, Сократ, Платон, Аристотел, Сенека и
др. наред с въпросите в областта на политиката, държавното устройство, развитието на
обществото, етиката разработват и въпросите за възпитание, образование и обучение.
Развитието на обществените отношения, на производството, великите географски открития,
техническата революция налагат необходимостта от усъвършенстване на образованието и
възпитанието. Откриват се училища и университети, в които се натрупва педагогически опит.
Чешкият педагог Ян Коменски (1592г.1670г.) в своите трудове определя педагогиката като
самостоятелна наука. Изследвайки педагогическите закономерности, той ги свързва със
закономерностите на природата. Коменски определя мястото на педагогиката в служба на
обществото, държавата и хората чрез задължително образование, овладяване на знания, умения,
навици за постигане на определени резултати.
За развитието на педагогическата наука принос имат английският философ Джон Лок,
френският идеолог Жан-Жак Русо, швейцарският педагог-хуманист Йохан Хенрих Песталоци,
руският учен Константин Димитриевич Ушински. За развитието на педагогиката през XIVXIX
век съществени са заслугите и на социалистите утописти, френските просветители и руски
революционни демократи. През 20-те и 30-те години на двадесети век в Германия, Франция,
СССР, САЩ се разработи система за педагогически принципи и методи. Формулираха се общи
цели на възпитанието, издадоха се първите учебници по педагогика със систематичен курс [5,
с.5-6].
Основни педагогически понятия, имащи характер на категории в научните трудове на
класиците по педагогика и на съвременните автори, са възпитание, образование, обучение. Тези
педагогически категории се намират в сложни взаимоотношения и съподчиненост и са елементи
на социално-педагогическата система. Като най-всеобхватно се посочва възпитанието, тъй като
придобиването на знания, умения и навици във всяка образователна степен допринася за
развитие на ценностната система, отношението към света, т.е. възпитанието [5, с.17].
Категорията „социална работа“ в специализираната литература се разглежда от позицията
на системния подход, като система от вида “социален работник – клиент“. Основава се на
необходимостта от предоставяне на помощ. Тя е най-вече социална дейност и е свързана със
стремеж към постигане на определено социално благополучие. Включва в себе си както
практиката, така и нейното управление [7, с.7].
К. Леков [3, с.97] пише, че “социалната дейност е процесът на действие и начинът на
отношение на хората към проблемите от социалната сфера на обществото, в съответствие с
изискванията за постигането и поддържането на социалното благополучие или за ограничаване
до възможния минимум на социалното неблагополучие“.
Принципите на социалната дейност са: принципът на хуманизъм, социална справедливост,
свобода на личността, социално партньорство, зачитане правата на клиента, професионална
етика и морал, компетентна намеса, информирано съгласие, конфиденциалност и др.
Целите на социалната дейност са насочени към смекчаване на последиците от бедност,
социална изолация на индивиди и групи. Те са в отговор на потребностите на хората, изживяващи
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негативни последици като жертви на насилие, бездомни, зависими, с девиантно поведение,
нихилизъм, инвалидност, в неравностойно социално положение, дезадаптация, проблеми в
междуличностните отношения, проблеми в партньорството и брака, заболявания, престъпност
и др. Целите са насочени още към осъществяване на реформи, водещи до утвърждаване на
институциите на социалната политика, поглед към индивида и неговата социална среда.
Обекти в социалната работа са индивиди, групи, общности – хора, нуждаещи се от
подкрепа и помощ. Те принадлежат към различни слоеве в социалното пространство и срещат
затруднения в организирането на ефективното си съществуване. Това са хора в неравностойно
социално положение, в криза.
Субекти са всички хора, организации и институции, които провеждат и управляват
социалната дейност [6, с.2829].
Социалната дейност е начинът, по който се реализира социалната политика на държавата.
Тя е такъв вид човешка дейност, която се основава на съответното социално или друго
законодателство. Изпълнява се от длъжностните лица в съответните социални структури по
повод решаването на социални проблеми на лица, групи и общности от населението. Социалните
дейности се извършват от държавни, частни, нестопански организации, от отделни лица или
сдружения на граждани и имат различна продължителност [4,с.105].
Педагогическата дейност е вид социална дейност и включва в себе си: възпитателна,
учебна, преподавателска и образователна дейност. Педагогическите взаимодействия стоят в
основата на всеки педагогически процес.
Д. Василев 2,с.18] пише, че „категорията възпитание най-общо може да бъде определена
като целенасочено многостранно взаимодействие на възпитавания с факторите за социално
влияние с цел формиране на възпитателен облик, съответствуващ на общочовешките обществени
ценности“.
Обучението се определя като вид педагогическа дейност. Това е съвместна дейност на
учителя и учениците, процес на преподаване и усвояване на знания, умения и навици.
Според Д. Василев [2,с.18] категорията обучение в най-общ вид може да бъде определена
като „целенасочено взаимодействие между дейността на учителя (преподаване) и дейността на
ученика (учене) с цел формиране на знания, умения, навици, способи на познание“.
Образованието като вид педагогическа дейност е съвкупност от систематизирани знания,
умения, навици, то е функция на обучението. Образованието е свързано с овладяване на социални
ценности, в резултат на което се постига социална и професионална годност на личността за
обществени изяви и социална зрялост [2,с.1819].
Да се разкрият измеренията на възпитанието в общият контекст на социализацията на
личността е един от съществените въпроси от теорията на възпитанието. В подкрепа на тази идея
френският социолог Е. Дюркем, който е привърженик на системния подход смята, че цялото
определя частта в много по-голяма степен, отколкото обратното. Същевременно без да се
познават частите, не е възможно да се търси обяснение на цялото.
Е. Дюркем [1, с.119] утвърждава социологизаторската теза за развитието на човека,
независимо от позицията му за двойнствената природа на човека. Според него човекът води
двояко съществуване от една страна със своите индивидуални качества, коренящи се в организма
– биологичното, и от друга страна  със социалното, което е продължение на обществото.
Е. Дюркем [1, с.120] пише, че „социализацията е процес на превръщането на биологичното
същество в човек по пътя на интериоризирането от индивида на социалния опит, култура,
нормите и ценностите на обществото. Същевременно социализацията е процес на адаптация на
човека към социалната среда.“ В своите трудове „Възпитание и социологизация“, „Френската
педагогическа еволюция“ и „Нравствено възпитание“ Дюркем разглежда еволюцията на
педагогическата практика преди всичко под влиянието на социалните фактори. Авторът развива
идеи за социализацията на младото поколение, за училището, за колективните представи и
съзнание.
Интерес за възпитанието представлява теорията на Джузепе Флорес Д‘Аркас [1, с.120],
която разглежда социализацията като резултат от общуването. Общуването подпомага
формирането на „уникални“ личности, без да стига до индивидуализъм. Според Д. д Аркас
личността не се формира при случайни ситуации, а когато общуването е насочено. Общуването
осигурява свободата и личния избор и предпазва от конфронтизъм.
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Теорията на американския социолог Т. Парсънз [1, с.120] разглежда социализацията на
равнището на обучението и я изследва в този аспект. Според автора главните ценностноориентировъчни модели се създават в процеса на обучението и в много случаи остават трайни,
въпреки че социализацията продължава цял живот. Основите се полагат в детството и не се
променят съществено. В процеса на социализация важно значение имат използването на
специфични механизми на защита и приспособяване. Единият от механизмите е свързан със
социалния контрол, чрез който се осигурява конформност, използват се поощрения и наказания.
На следващо място се допуска институционализиран диапазон на търпимост. За задоволяване на
предпочитанията се предлагат различни модели за избор. На трето място механизмите на
системата за социализация се основават на пластичност, на алтернативност за избор и за изява
на волевите възможности.
По-съвременните автори Б. Малиновски, Дж. Мийд, Р. Мартън, Р. Дарендорф и др. [1,
с.121] са привърженици на идеята за социализацията като процес на усвояване на съответните
култури и социални роли.
Социализацията по своята същност е антихуманен акт според З. Фройд [1,с.121].
Човешките желания, предпочитания могат да се превърнат в хуманна база на култура, ако
обществото ги подтисне. З. Фройд нарича сублимация влиянието на социума върху природата на
човека (нагона). Колкото е по-висока сублимацията, толкова е по-голяма културата и
невротичните смущения са по-големи. Страстите и желанията на човека са в основата на
биологичната му структура. Хуманните отношения се свеждат до общуването. Другите хора са
средство за задоволяване на нагоните на всеки индивид, поради тази причина общуването е
средство, но не и цел.
Според Е. Фром [1,с.121] изискванията на света могат да оформят характера на човека. Те
са създадени обаче от собствените ръце на човека. Социализацията се осъществява в социална
среда, която е създадена и се е развивала от своя обектчовека.
О. Брим, С. Уйлер [1,с.122] смятат, че социализацията се извършва чрез включване в група,
когато индивидът се учи да играе различни социални роли. Така се осъществява ефективно
участие от страна на индивида в социалното взаимодействие.
За други автори като Фридрих Крон [1,с.122] социализацията е интериоризация, усвояване
на образци на поведение на речта, усвояване на обществено-исторически опит, приобщаване към
социалната среда.
Д. Дюи, Е. Дюркем, П. Наторп и др. [1,с.122] приемат възпитанието преди всичко като
директно, еднопосочно въздействие, като преувеличават ролята на социума. Според тях
възпитанието зависи повече от условията на живот и по-малко от психиката на детето. Тези
автори приемат тезата за необходимостта възпитанието да създаде у младите хора разбирането,
че трябва да се научат да се приспособяват към съществуващата социална среда [1, с.119122].
Заключение: Изяснена е същността на социално-педагогическите теории според различни
виждания. Разгледани са основни педагогически понятия, имащи характер на категории в
научните трудове на класиците по педагогика и на съвременните автори. Това са възпитанието,
образованието, обучението. Тези педагогически категории се намират в сложни
взаимоотношения и съподчиненост и са елементи на социално-педагогическата система. Като
най-всеобхватно се посочва възпитанието, тъй като придобиването на знания, умения и навици
във всяка образователна степен допринася за развитие на ценностната система и отношението
към света.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛЕН ИНТЕРЕС У
УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИКТ В УСВОЯВАНЕТО НА
МАТЕРИАЛА ПО ЛЕКСИКОЛОГИЯ В 5. И 6. КЛАС
Нора Димитрова Баланска
OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF A KNOWLEDGE INTEREST IN
STUDENTS USING ICT IN THE ABSORPTION OF THE MATERIAL IN
LEXICOLOGY IN THE 5 AND 6 GRADES
Nora Dimitrova Balanska
ABSTRACT: Изследването описва възможности за формиране на познавателен интерес у
учениците при усвояването на материала по лексикология в пети и шести клас чрез средствата на
информационните и комуникационните технологии. Идеите за интерактивни игрови модели и
междупредметни връзки са представени в рамките на един примерен урок, който реализира заложените
в новата учебна програма цели върху основата на мултимедийна презентация. Краткият анализ
акцентира върху разгръщането на новите роли на учителя и учениците в контекста на приобщаващо
образование и личностно ориентиран образователен процес.
KEYWORDS: лексикология, информационни и комуникационни технологии, интеракт
ивност, игра, междупредметни връзки, приобщаващо образование, личностно ориентиран
образователен процес.

За съвременните деца животът, лишен от технологии, е немислим. Много от
учениците определят общуването с книжното тяло (учебници и учебни помагала) в
образователния процес като трудно и скучно. Необходимистта от адаптиране към тази
реалност превръща в предизвикателство работата на всеки, ангажиран с обучението и
възпитанието на подрастващите. Може би в най-голяма степен това се отнася за учителя
по български език и литература в условията на въвеждането на новите учебни програми.
Според заложеното в Националната стратегия за насърчаване и повишаване на
грамотността (2014 – 2020) „Значимостта на въпроса за повишаване на грамотността в
българското училище намира отражение и в стремежа да се измести фокусът на
внимание от граматично ориентираното към комуникативно ориентираното обучение по
език.“.
Поставеният акцент върху развитието на комуникативната компетентност на
учениците се реализира на всички езикови равнища, но в центъра му е поставен текстът.
Неговата рецепция се затруднява от недостатъчния речников запас – проблем,
предпоставен до голяма степен от съпътстващата онлайн общуването фрагментарност и
елементарност на предпочитаните текстове. Това превръща преподаването на новото
учебното съдържание по лексикология в 5. и 6. клас (с въведените нови учебни програми)
в предизвикателство към преподавателя, което, от своя страна, налага търсенето на
иновативни, приложими в съвременната практика, методически решения.
Според учебната програма за 5. клас (влязла в сила от учебната 2016 – 2017 г.)
лексикология се изучава в две самостоятелни теми. В таблицата, представена в
следващото изложение, могат да се проследят формулировките на самите теми,
компетентностите като очаквани резултати от обучението и новите понятия, които
трябва да бъдат усвоени от учениците [УП БЕ 2016].
Теми
5. Речниково и
граматично значение на
думата

Компетентности като очаквани резултати от
обучението
Осмисля думата като единство от речниково и
граматично значение.

Нови понятия
граматично
значение
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6. Видове думи според
речниковото им значение
и звуковия им състав

Правилно и целесъобразно използва
многозначните думи според конкретния контекст.
Уместно употребява думи в прякото и в
преносното им значение.
Умее да работи с тълковен речник, речник на
чуждите думи.
Разпознава омоними.
Уместно използва в речта си синоними и
антоними.
Коментира употребата на синоними, антоними и
омоними в текст.
Умее да работи със синонимен речник, с речник
на антонимите.

многозначност на
думата
контекст

омоними

В учебната програма за 6. клас обаче (влязла в сила от учебната 2017 – 2018 г.) не
се предвижда изучаването на лексикология в отделна тема. Новото понятие „термин“ се
въвежда в темата Текстът в научното общуване и е част от заложените компетентности
като очаквани резултати в темата Звукови промени в думата. Променливо Я [УП БЕ
2017].
Теми
1. Текстът в научното
общуване

7. Звукови промени в думата.
Променливо Я

Компетентности като очаквани резултати от
обучението
Търси, извлича, подбира и синтезира информация от
научен текст, включително от електронен носител, за
изпълнение на определена комуникативна задача.
Разграничава структурните елементи на научния текст
– теза, аргументи, изводи.
Разпознава спецификата нa урочната статия като
научен текст.
Различава научен текст описание, научен текст
разсъждение, научен текст повествование.
Спазва правилото за променливо Я.
Познава условия, при които правилото за променливо
Я не е в сила.
Правилно изговаря и пише често употребявани думи и
думи от терминологичната лексика.

Нови
понятия
научен
текст
термини
теза
аргумент

променливо
Я

По тази причина темите за усвояване на учебния материал по лексикология в 5.
клас са единствената възможност в отделни часове да се работи върху осмислянето на
думата като единство от значения, като същевременно се актуализира и затвърди
изученото в началния етап за синоними и антоними и се въведат новите понятия –
омоними, контекст, многозначност на думата.
Използването на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в
образователния дискурс отдавна не е новост. Новаторство е използването им за
реализиране на целите и постигане на резултатите, заложени в новите учебни програми.
В цитираната по-горе Национална стратегия за насърчаване и повишаване на
грамотността (2014 – 2020) се казва, че „Усвояването на учебното съдържание трябва да
бъде улеснено и обогатено чрез осигуряване на разнообразни, атрактивни, близки до
светоусещането на съвременните юноши печатни и електронни материали. По този
начин учениците ще бъдат мотивирани и въвлечени в учебния процес, от една страна, а
придобиването на конкретните знания и умения за работа с различни по вид текстове ще
се случва със средствата на съвременните технологии.“
Настоящата статия представя вариант на урок за нови знания на тема Речниково и
граматично значение на думата, реализиран с помощта на мултимедийна презентация.
Структурата на урока е класическа – актуализиране на стари знания, въвеждане на новата
тема, интерактивно отработване на новото учебно съдържание, рефлексия на усвоеното
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и задаване на домашна работа. Иновативността е в разработената за целите на урока
„активна“ по отношение на обекта и субектите на педагогическото общуване
презентация.
Актуализирането на знанията поставя ученика в позицията на конкуриращ се в
търсенето на отговор. Непълните твърдения, всяко от което следва по смисъл
предходното, се появяват на слайда едно след друго, ангажирайки вниманието и на найслабо подготвените ученици:

Въвеждането на новата тема се реализира в следващите три слайда чрез
междупредметна връзка – изображение от емблематичната творба на Антоан дьо Сент –
Екзюпери „Малкият принц“. Озаглавяването на първия слайд цели провокирането на
подсъзнателната връзка между играта и удоволствието, която правят всички ученици.
Тъй като част от учениците познават добре текста, предварително се поставя условието
всеки да работи мълчаливо в тетрадката си:

В следващия слайд се представя речниковото значение на думата, но без да се
въвежда понятието:
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Когато и за незапознатите с творбата ученици стане ясен смисълът на думата,
учителят провокира дискусия с цел да бъде осмислено единството между отделните
значенията на лексемите. Преминал през ролите на отговарящ и играещ, ученикът влиза
в следващата си активна роля – на участник в дискусия:

Поставя се новата тема, лингвистичната информация се обяснява чрез разкриване
смисъла на понятията и примери, които са обвързани логически със следващата в хода
на урока задача – представянето на понятията контекст и пряко и преносно значение на
думите:
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До същността на понятията контекст и пряко и преносно значение на думите се
достига отново чрез откъс от творбата „Малкият принц“. На учениците се предлага
откъс, чийто смисъл да разтълкуват. Подбраният текст и изображението към него целят
както да развият езиковата и литературната компетентност на учениците (възможност за
обвързване на съдържанието с познатите приказки за животни и олицетворението като
художествено езиково средство), така и да изиграят възпитателна роля в осмислянето на
необходимата за всяко човешко същество близост:

Следва представянето и записването на новата лингвистична информация, всяка
част от която е онагледена с примери:

Рефлексията се реализира чрез езикови игри. Подходът в повечето случаи постига
положителни резултати – чрез играта се активизират и най-инертните ученици, а
знанията се обвързват с трайни асоциации в учениковата памет. Тук ключова е ролята на
мултимедийната презентация да представи ясно и недвусмислено правилата, без
спазването на които ще бъде загубен търсеният ефект, а оттам – постигането на урочните
цели.
Първата игра комбинира работа върху интересен текст, свързан тематично с
неологизмите (без да се въвежда терминът), с повторение на изучения лингвистичен
материал. Добавена е връзка и с понятие, изучено в час по литература. Ограничението за
обсъждане на отговорите на първите трима готови запазва динамиката на урока и
едновременно дава възможност на останалите ученици да влязат в ролята на оценяващи.
Играта започва с провокация, основана на метода на мозъчната атака – още един способ
за повишаване на учениковата активност:

105

Втората игра изиграва ролята на обобщение за смисъла от правилната употреба на
думите в комуникативния акт. В нея учениците отново сменят своята роля, като се
превръщат в екипни участници. Играта е своеобразно учене чрез правене  развива
уменията на учениците да осмислят речниковото значение на думите, като
същевременно трансформира овладяването на лингвистичния материал от принудителен
в емоционален процес. За това допринася състезателният елемент (отборите работят в
условията на конкуренция). Друг положителен аспект на описваната игра е фактът, че
приобщава в този процес всички деца в класната стая, като развива тяхната социална
компетентност – като резултат от сътрудничеството в рамките на отбора, се създава
усещане за екипност. :
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На фона на слайд с цитат от посоченото вече произведение „Малкия принц“
учителят обобщава смисъла на езиковото обучение с думите, че понякога, както казва
лисицата на своя Малък принц, „езикът е извор на недоразумения“. Отправя посланието,
че и учениците – като героя на Екзюпери – трябва да бъдат търпеливи, за да „опитомят“
езика и неговите правила и той да не става извор на недоразумения за тях. След това дава
указания за изпълнението на домашната работа.

Представеният вариант на урок е пример за използване на ИКТ в реализирането на
целите на обучението по лексикология, без да има претенциите да изчерпва
възможностите, които тази технология предоставя. Заложената в модела активност на
учениците работи в посока „създаването на личности с достойнства и позитиви:
мотивирани, адаптивни, самоорганизирани, отговорни, с положителни ценностни
системи и с умения за обективно оценяване на себе си и на останалите; с възможности
за пълноценна, уместна и ефективна комуникация в социалното си обкръжение“
[Георгиева 2016: 238].
Вътрешнопредметните връзки между български език и литература, реализирани в
урока, са необходим елемент от „формирането на ключови компетентности в единство“
и се превръщат във „фактора, който позволява действителната реализация (...) на
новоизведените акценти на съвременната образователна система – ученикът с неговата
мотивация за резултатност и добра личностна и социална реализация в настоящето и в
бъдещето“ [Георгиева 2016: 238].
Реализирането в хода на представения урок на обучителните възможности на ИКТ,
както и изборът на методи и похвати, подпомагат разгръщането на новите функции на
учителя и ученика в контекста на приобщаващо образование и личностно ориентиран
образователен процес, като създават динамика на педагогическото взаимодействие чрез
влизането им в различни по характер роли и използването на различни комуникативни
модели.
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Използвани електронни ресурси в презентацията:
„Попитай звездите“
https://caribiana.blogspot.bg/2007/12/ (Достъп: 21.01.2018)
Антон дьо Сент-Екзюпери „Малкият принц“
https://chitanka.info/text/2102malkijat-prints (Достъп: 21.01.2018)
Източници на изображенията в презентацията:
https://www.pinterest.com
https://www.google.bg
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РОЛЯ И МЯСТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДМЕТНОТО ПОЛЕ НА „ТЕХНОЛОГИИ И
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Росина Даниелова
ROLE AND PLACE OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF SCOPE „TECHNOLOGIES AND
ENTREPRENEURSHIP“
Rosina Danielova
ABSTRACT: Information and communication technologies are developing more and more dynamically and
are entering our everyday lives. But do they have a place in training? And what is their place and role in the field
of Technology and Entrepreneurship? This work looks exactly at this.
KEYWORDS: information and communication technologies, place in training, Technology and
Entrepreneurship.

Съвременната цивилизация ускорява развитието на човешкия индивид, но не влияе
еднакво върху всички сфери на личността.
Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са съвременното
предизвикателство за образованието. Новите образователни приоритети в България са
свързани с интегрирането на ИКТ в учебния процес, което се изразява не само с
осъвременяване на техническата база в училищата, а и с пълна промяна на
образователната система, която обхваща нейното съдържание, методи и цели. Научната
и информационна революция поражда необходимостта от повсеместна компютъризация
на образованието и бързото му адаптиране към новите социално-икономически условия.
От образователната система се изисква максимално бърза адаптация към променящите
се условия, така че нейната цел да бъде насочена не само към днешните потребности на
обществото, науката, технологиите, а и към тяхното приложение и изменение в бъдеще.
Вследствие на това училището формира и изгражда умения за общуване с компютърната
техника, да осигури връзката на младото поколение със социалното приложение на
компютърните технологии [Милков 2005, с.435:].
Бързото развитие на информационните и комуникационни технологии обхваща
области, свързани с разработването и използването на нови методи и средства за
обучение, открива нови възможности за подобряване на учебно-възпитателния процес в
училище. Факторите, които оказват влияние върху характера на обучението днес, са
много: динамиката на обществените процеси, повишените изисквания към всеки
индивид, рязкото нарастване обема на знания, повишаване научността на познанието,
ускореното развитие на съвременните поколения, развитие на електронните
комуникации и др. Влиянието на тези фактори налага съвременното обучение да се
съобразява с някои очертали се основни изисквания към него. А именно:
 Осигуряване развитие на личността. Необходимо е съчетаването в единство на
процесите на обучение и възпитание, с които се осигурява формиране на личността и
развиващо обучение;
 Ясни теоретични основи на съвременното обучение, отговорност по
отношение достиженията на науката и технологиите;
 Комплексност и интегративност на придобитите знания;
 Комуникативност на обучението;
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 Динамичност, актуалност, адаптивност и адекватност на обучението.
Изискването отразява степента на съответствие на обучението на реалните потребности
на обществото и неговата възможност да реагира адекватно към техните промени.
Целта на настоящата разработка е да докаже, че на множеството от теории,
категории и методи на обучение, образование и възпитание на ХХ век повече не може да
се разчита. Те са методологически остарели, непригодни за новата организация на
социалните системи в страната и света. За да отговори на тези актуални изисквания към
обучението, учителят в много случаи несъмнено трябва да потърси за свой „помощник“
в работата си компютъра с неговите многобройни приложения в сферата на
образованието.
Терминът „информационни технологии“ се използва от 70-те години на 20. век и
се свързва с развитието на средствата за събиране, съхраняване и обработване и
разпространяване на информацията. От това следва, че информационните технологии
обхващат известните информационни дейности, при което използват компютърната
система като инструмент (средство), поради което се наричат компютърни
информационни технологии. Една от най-перспективните форми за реализация на тези
отговорни задачи е осигуряване развитието на училището върху основата на
съвременните образователни концепции и внедряване в учебните заведения на новите
информационни и комуникационни технологии, като специфични иновационни средства
на обучение. Под нови и съвременни ИКТ разбираме не само онези, в които се използва
компютърът, защото често пъти се забравя, че той, макар и с уникални възможност, е
само средство, а и такива, които създават условия за овладяване на методите, пътищата,
формите и средствата за обработка на информацията. Иновационната дейност в
образователната система не е и не бива да е самоцелен процес. Невероятната динамика,
с която се развива компютърната техника, изисква от преподавателя и учениците
значително време за проследяване на новите концепции както в хардуерно, така и в
софтуерно отношение [Павлов 2001:]. Компютърните програми имат редица предимства
пред традиционните методи на обучение. Те позволяват тренировка на различни видове
речемисловна деятелност и съчетаването им в различна комбинация, помагат за
осъзнаването на езиковите явления, за формирането на лингвистични умения, създават
(моделират) комуникативни ситуации, автоматизират езикови и речеви действия,
обезпечават реализация на индивидуален подход, активизират самостоятелната работа,
разнообразяват доцимологичните дейности [Добрева 2017:].
Най-често използваното средство от информационните технологии в реалния
учебен процес са учебни материали в текстов формат или презентации на
PowerPoint, представяни чрез мултимедиен проектор върху бял екран или
интерактивна дъска. В педагогическата практика се прилагат за реализиране на
различни видове уроци, практически упражнения, за самоподготовка на учениците и др.
Чрез презентациите се цели обучаемият да възприеме дадена тема и да обобщи нейното
съдържание чрез включване на по-голяма част от своите сетива, най-вече зрителното
възприятие. Огромното улеснение за учителя е представянето на снимков материал,
схеми, диаграми, анимирани процеси, демонстриращи разработването на поставената
задача и др. Учениците могат да получат информацията в електронен вид, което засилва
мотивацията им за учене. Особено е полезно при уроци, по които учителят е взел
решение да използва освен материала в учебника от избраното от училището издателство
и материали от учебник на друго издателство, или допълнителен материал, подбран от
учителя, с цел повишаване интереса на учениците към преподаваната материя.
Учениците получават освен плана в тетрадката и цялата информацията по темата във
вида, в който е преподадена. Така учениците успяват по време на самостоятелната си
подготовка да надграждат информация, която се обсъжда в следващите учебни часове.
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Учебните филми и клипове са чудесно помощно средство в арсенала на учителя
по предмета „Технологии и предприемачество. Те способстват за осмисляне от
учениците на преподавания материал, допринасят за обсъждане в клас и задаване на
въпроси. Това рядко се наблюдава при чисто пасивното учене – слушане или четене и
запаметяване. Друго средство, особено полезно при обучението по „Технологии и
предприемачество“, е интерактивната дъска. Тя увеличава интереса на учениците към
часовете и активното им участие в самия обучителен процес. Използването на такава
дъска може да се разглежда като компонент от т. нар. интерактивна система за
презентация, която включва компютър и мултимедиен проектор.
Най-общо казано, интерактивната дъска действа като компютърен екран, като
едновременно запазва основната си роля на нея да се пише. С помощта на
мултимедийния проектор върху нея може да се правят презентации на уроците и
учителят да маркира отделни теми и пасажи по екрана. Интерактивната дъска е т. нар.
сензорна дъска и работи чрез натиск. При допира на маркера повърхността на дъската
леко поддава, осъществявайки контакт между разположените по повърхността
електроди и тези във вътрешността. След това системата обработва информацията и я
изпраща към компютъра, от който се презентира визуалната информация. Електродите
са двуслойна решетка, изградена от свръхтънки проводници, разделени от въздушно
пространство, вградена в пластмасовия екран на дъската. На външен вид въпросните
устройства наподобяват стандартните бели дъски и прожекторните екрани, които се
използват за работа с чертежи, диаграми и цифрови проекти. За разлика от тях обаче
повърхността на интерактивните дъски е чувствителен на допир екран, върху който чрез
докосване може да се манипулира с обекти така, както това се извършва с помощта на
компютърна мишка върху дисплея на компютъра. В някои от по-съвършените модели
има възможност за разпознаване на допира на няколко интерактивни писалки
едновременно.
Приложението на интерактивната дъска в обучението по „Технологии и
предприемачество“ дава възможност за формиране на съвременен технически мироглед
у учениците и по-широка представа за използването на комуникационната техника в
съвременната делова практика на хората. Улеснява значително работата в учебните
часове, като подпомага индивидуалната работа с учениците, въпреки че подготовката на
урочното съдържание е допълнително натоварване за учителя по компютърна техника
поради липсата в настоящия момент на разработени уроци и софтуерни приложения за
интерактивна дъска по тази тематика.
Информационни технологии
Текстови файлове

Презентации

Роля
дават възможност за представяне на по-голяма информация от
учителя с повече време за разяснения;
учениците получават обширна информация дори и при липса на
учебник или учебна тетрадка. Засилен ученически интерес.
визуално възприятие на технически процеси, акцентиране върху
конкретни аспекти;
обяснения на принципи на действие;
повишаване интереса към учебния процес.

Учебни филми

визуално възприятие на действия на специалисти, работещи с
различни инструменти и по различни технологии;
обяснения на принципи на действие;
повишаване на интереса към учебния процес.
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Интерактивна дъска

позволяват на ученици и учители да пишат, чертаят и рисуват
свободно и чисто в реално време, да запаметяват корекциите и да
разпращат на всички участници в обучението бележките по
материалите в компютърен формат;
повишаване интереса към учебния процес.

Интернет браузъри

осигуряват достъп до информация по въпроси, разглеждани в
съответния урок;
повишават интереса на учениците към учебния процес.

Специализирани
програми
(образователни
игри)

софтуерни
компютърни

осигуряват знания и умения за конкретна практическа задача;
повишават интереса на учениците към учебния процес.

Таблица 1. Роля на ИТ в обучението по „Технологии и предприемачество“
Компютърът и използването на информационните технологии са незаменим
помощник и за учителя, и за учениците и повишават ефективността на учебния процес
по „Технологии и предприемачество“. От една страна, повишават интереса на учениците
към преподавания материал, от друга – тяхната мотивация за познавателна дейност,
допринасят за формиране и развитие на интелектуални умения. Използването на
информационните технологии, които са част от учебния материал в процеса на
обучението, създават една неразривна цялост, осигуряваща трайни знания и умения в
подрастващите. Наблюдава се повишена емоционална нагласа на учениците към учебния
процес. Независимо от безспорните предимства на компютъра и информационните
технологии те само допълват, усилват и обогатяват някои основни функции на учителя,
но не могат да го изместят от неговата роля на ръководител и организатор на учебновъзпитателния процес.
В едно изследване на М. Трифонова сред 120 начални учители се открояват някои
от следните аспекти, където те виждат безспорната помощ на компютъра в учебновъзпитателния процес [Трифонова 2006]:
 по-голям интерес от страна на учениците и проява на по-голяма самостоятелност;
 по-добро мотивиране за учебна дейност;
 повишаване интереса към учебния процес, постигане на по-голямо участие и полесно разкриване на вътрешната същност на изучаваните явления и практическото им
приложение;
 улесняване на преподавателската дейност, като дава възможности за презентация
и онагледяване на новото учебно съдържание;
 за кратко време учениците ще получат и осмислят повече информация;
 работата с компютър създава положителна емоционална нагласа у учениците.
Разнообразието от образователно-възпитателни аспекти, в които компютърът се
явява задължително необходим партньор на преподавателя могат да се обобщят до
следните:
 подпомага усвояването, разбирането и затвърдяването на новата учебна
информация;
 позволява използването на информацията в нови условия;
 подпомага намирането на подходящи средства за индивидуална и диференцирана
работа;
 облекчава труда на учителя и учениците по отношение намирането на актуална
информация.
От изложеното в тази разработка могат да се конкретизират три основни момента,
в които се разкрива незаменимата помощ на компютъра в работата на учителя по
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„Технологии и предприемачество“. Тези три основни момента доказват ясно, че ИКТ
имат място и роля в предметното поле на „Технологии и предприемачество“, но не бива
да се забравя, че въпреки безспорните предимства на компютъра като помощник на
учителя, той само допълва, усилва и обогатява някои основни негови функции, но не
може да го измести от ролята му на ръководител и организатор на учебно-възпитателния
процес.
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ИНТЕГРАТИВНИ ВРЪЗКИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА НАЧАЛНА ТЕХНОЛОГИЧНА
КУЛТУРА И САМООЦЕНКА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Светла Христова Петкова, Джейлян Урал Дауд
INTEGRATIVE LINKS FOR FORMING INITIAL TECHNOLOGICAL CULTURE
AND SELF-EVALUATION PREGNANCY AGE
Svetla Hr. Petkova, Dgeilian U. Daud

ABSTRACT: An integrated approach to education is becoming a necessity because of the rising awareness
of the information. Integrative tendencies are increasingly being identified as specific ways of improving the
structure of learning content to help teenagers to better understand the phenomena of reality.
KEYWORDS: Integral approach, constructive-technical activity.

Естествен резултат и функция на усилените комуникации във всички сфери на
социалната реализация на човека са интегративните тенденции в процеса на обучението
и възпитанието. Необходимостта от тяхното засилване и обогатяване е очевидна.
Целта на интегративния подход, като единен процес, отделните компоненти на
който се реализират основно в различните дейности, е усвояването от подрастващите на
знания за природата, човека и обществото в единство. Идеята е във всички дейности по
различните образователни направления да се засилят интегративните функции
(тенденции). Те са заложени както в целите и задачите на обучението, така също и в
образователното съдържание. Взаимодействието между отделните дейности е един от
факторите за повишаване ефективността на този процес.
Необходима предпоставка за усъвършенстване на учебно-възпитателната работа с
децата е разкриването и използването на различни възможности за осъществяване на
целесъобразна интеграция във всички дейности във възпитателно-образователния
процес в детската градина.
В исторически план проблемът за интеграция в образованието преминава през три
фази на приложение:
●Първата фаза е в началото на века и се характеризира с интегриране на труда в
обучението като обединяващ фактор на знанията и уменията, изучавани по различните
учебни предмети.
●Втората фаза на приложение на интеграцията започва през 1952г. и се нарича
„интердисциплинарни връзки“. Въвеждането на интердисциплинарните връзки помага
на учениците за изграждането на знания в системност, дълбочинност, пълна
информираност, гъвкавост, чрез които се постига цялостност и завършеност на
изучаваните познавателни области” [29].
●Трета фаза  през 60-те години на XIX век. Въведено е понятието интеграция от
англичанина Г. Спенсер.
Произходът му идва от латинската дума integration – цял, но тя не отразява
съдържанието на процесите, които определят този термин днес.
Цел на интегративното обучение в предучилищна възраст е да положи основите
на цялостна представа за природата и обществото и за оформянето на отношението към
законите на тяхното развитие. Задачата на интеграцията е да помогне на учителите да
представят учебното съдържание на образователните направления в единство, в
съответствие с целта и функциите на образованието.
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Образователното направление “Конструиране и технологии” е самостоятелно
обособено и в същото време заема важни интегративно-трансферни позиции,
благоприятстващи осъществяването на ефективно педагогическо взаимодействие.
Когато интегрира постиженията на детето в игрово-приложен и предметно-практически
план за функциониране в природната и социална среда, направлението се основава на
стратегиите за трансфер в предучилищното възпитание и единството на познавателните
и нагледно-практическите стратегии при постигането на продукт и резултат: в
продуктивно-пресъздаващ план; в продуктивно-технологичен и в поддържането на ред
и грижи за средата [5] .
Интегралният подход намира широко приложение при стимулирането на
конструктивно-техническата активност на децата в процеса на педагогическото
взаимодействие. Този подход съдейства за: подобряване качеството на конструктивно техническите резултати; формиране на правилен естетически вкус и отношение към
действителността и произведенията на конструктивно-техническата дейност; усвояване
от децата на необходимите практически знания и технологически умения.
Интегралният подход се използва, от една страна, при осъществяване на
взаимодействие между собствената конструктивно-техническа дейност на децата в
планирани и непланирани ситуации в художествено-естетическата им дейност в поширок план. От друга страна, се осъществява хоризонтална и вертикална интеграция
между видовете конструктивно-технически дейности.
Първата възможност за осъществена интеграция между конструктивнотехническите дейности е свързана с използването на определени материали, умения,
техники на работа и изразни средства.
Тематичната зависимост е втората особеност, която свързва различните видове
конструктивно-техническа дейност и позволява да се осъществяват поставените цели и
задачи, като се запази и дори се разшири интересът на децата към конструктивнотехническата дейност. Необходимо е темите да бъдат така подбрани и подреждани, че
всеки вид конструктивна дейност и всяка форма на работа да съответства по своему и
комплексно за хармоничното развитие на детската личност в художествено и
естетическо отношение.
Тематичната интеграция между конструктивно-техническата и познавателната
активност на децата допринася за:
- емоционално-естетическото и интелектуалното им развитие;
- за комплексното решаване на задачите – обогатяване, конкретизиране и
диференциране на образните представи на различни обекти от природната и
обществената среда;
- за живота и труда на възрастните;
- за установяването на пространствено-конструктивните и елементарните
причинно-следствени връзки между обекти и явления от действителността,
- за формирането на сензорните им способности и развиването на екологичното им
отношение към жизнената среда и други.
Благодарение на анализа, сравнението на конструктивната и познавателна дейност
се постига и по-висок етап в развитието на детското мислене и въображение. У децата се
възпитават наблюдение, самостоятелност, активност, любознателност, трудолюбие и др.
Интегралния подход може да се приложи с успех между ОН “Конструиране и
технологии” и другите направления: „Природен свят”, „Социален свят”, „Игрова
култура и пресъздаване”, „Физическа култура”, защото характерът на
конструктивната дейност предполага практическо приложение на знания и умения,
овладени в тези дейности.
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Когато интегрира постиженията на детето в игрово-приложен и предметнопрактически план за функциониране в природната и социална среда, направлението се
основава на стратегиите за трансфер в предучилищното възпитание и единството на
познавателните и нагледно-практическите стратегии при постигането на продукт и
резултат: в продуктивно-пресъздаващ план; в продуктивно-технологичен и в
поддържането на ред и грижи за средата [5].
Реализацията на интегративния подход изисква внимателно осмисляне на
подходите, методите, средствата и формите на обучение, подпомагащи интегрирането
на знанията, тяхното откриване и систематизиране в единна цялост.

Основни методи за техническото възпитание и култура са наблюдението и
упражнението. Наблюдението е тясно свързано с някои допълнителни методи, което е
видимо от Таблица №1.
Таблица №1. Методи за техническото възпитание и култура
БЕСЕДА
Анализ на
наблюдаван обект

НАБЛЮДЕНИЕ
ДЕМАНСТРАЦИЯ
РАЗКАЗ
Показ на действие
Художествено
индивидуално и пред група
предаване на обект

ЕКСКУРЗИЯ
Запознаване с обекти в
естествена среда

Естеството на работа налага както в обучаващите ситуации, така и в игрите
комбинираното използване на няколко метода, като единият е основен, а другите
допълнителни [12].
В педагогическото взаимодействие с децата се използват разнообразни методи и
похвати. Те се съчетават и варират съобразно задачите и възрастта на децата.
Ето най - често използваните методи:
1. Личният пример  външния вид, поведението на педагога в битовите процеси и
моменти влияе заразително на детската група;
2. Показ-демонстрация, съчетан със словесните обяснения на педагога. При показа
действията се конкретизират чрез операции, следващи в логическа последователност.
Обяснява се значението на всяка операция и действие;
3. Упражнение на конкретни културно-хигиенни и поведенчески модели води до
тяхното затвърдяване и превръщането им в негови устойчиви психически притежания;
4. Педагогическата оценка  оценява се положителното у децата, новите
постижения се сравняват с миналите им действия, като се подчертава и се стимулира
новият напредък в овладяването им. Разкриват се евентуални грешки и недостатъци, като
се показва как да бъдат преодолявани и се стимулира желание у детето към това.
5. Игрови подход  особено ефективен до 5 години;
6. Четенето и разговорите с децата на литературни произведения –приказки,
стихотворения, пословици и др.
Изхождайки от твърдението, че възпитанието и обучението в детското заведение е
единен процес с цел детското развитие в познавателен, комуникативно-експресивен,
дейностно-рефлексивен и социо-етнокултурен план целта на изследването е да се
разработи, апробира и представи модел за приложение на интегративни връзки между
„Конструиране и технологии” и другите образователни направления за формиране на
начална технологична култура в детската градина.
За реализирането на тази цел бе проведен педагогически експеримент.
Приложените тестове са разработени на основата на учебното съдържание от учебни
книжки на ”Моливко” изд. Слово – В.Търново за подготвителна група на детската
градина. Резултатите от тестовете са оценени по критерии и показатели от Таблица №2.
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Таблица №2 Критерии и показатели на изследването
КРИТЕРИИ
Степен на
усвояване на
знанията

Степен на
формиране на
умения

Показатели,
по които ще се измерват или оценяват
степента на усвоените знания и умения
Обем на знания – сравняване,
разпознаване и назоваване на видовете
материали,
инструменти,празници,явления, предмети,
растения,животни и изделия.
Системност на знанияоткриване и подбор на необходимите
материали и инструменти за изработване
на изделието.
Умения за откриване на
междупредметни връзки – осмисленост
Умения за използване на
междупредметни връзкиопределяне
последователността на технологичните
действия и операции.

Показателна скала
и измерване

Оценка

пълен
частично пълен
липса на знания

високо
средно
ниско

системно усвоено
знание
частично усвоено
знание
отсъствие на
системност
умее
умее с частична
помощ
не умее
умее
не умее

високо
средно
ниско

високо
средно
ниско
високо
ниско

В обучаващото педагогическото взаимодействие бе приложен интегративен подход
за овладяване учебно съдържание по теми от образователни направления посочени в
Таблица 3. В нея е показана тематичната интеграция между образователно направление
”Конструиране и технологии” и ”Български език”, “Художествена информация и
литература за деца”, ” Природен свят”, ”Социален свят”, и ”Математика” на основата на
учебното съдържание от учебни книжки на ”Моливко” изд. Слово – В.Търново, за
подготвителна група на детската градина с темите, обект на изследването, и други
произволно избрани теми.
Таблица№3 Интеграция на ” Конструиране и технологии”
с други образователни направления
Тема по КТ

Бяла зима.
Шейна

Баба Марта.
Мартеница

Пролет е! Лале

Тема по Български
език и Художествена
информация и
литература за деца
Коледари – Стоян
Дринов;
Спомен за Нова
година  съчиняване
по преживяване

Баба Марта –
Елин Пелин;
Баба Марта –
съчиняване на
приказка
Пролет е – съчинение
на разказ

Тема по
Природен свят

Тема по
Социален свят

Тема по
Математика

Бяла зима;
Сняг и лед.

И отново с
пролетта идват в
родните места
В света на
растенията;
Пролет, здравей!

Баба Марта
бързала

Разпознаване и
сравняване;
Композиция от
фигури, броени
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Времето.
Часовник
Коледа.
Играчки за
елха.
Моята майка.
Гривна.
Да бъда
ученик.
Показалец за
буквите
Великден.
Кокошка с
пиленца
Кукли за
театър.
Подарък.
Гердан

Банкноти,монети,
часовник
Коледари – Стоян
Дринов;
Сурва, сурва година
Празник има мама –
Слав Хр. Караславов
Нашата писменост;
Буквите - Петя
Йорданова
Великден – Дора Габе

Бяла зима

Бог се роди,
Коледо;
Сурва, сурва
година!
Благодарим,
обична мамо
Как са се
родили
буквите?

Разпознаване и
сравняване

Весел ден,
Великден

На театър
Получих подарък

Получените резултати от реализираните интегративни връзки в обучението по
конструиране и технологии на 67-годишните деца убедително доказват тяхната
ефективност.
В контекста на изследването се очертават следните изводи:
1. В съществуващата литература по проблема за интегративните връзки в обучението
в детската градина се пише твърде малко и недостатъчно, предвид значимостта му
за предучилищното възпитание.
2. Разкритите възможности за формиране на интегративните връзки между
образователно направление “Конструиране и технологии” и образователните
направления ” Български език”, “Художествена информация и литература за деца”,
”Природен свят”, ”Социален свят”, и ” Математика” успешно са приложени в
обучението на деца от подготвителна група в детската градина.
3. Представеният модел на педагогически ситуации, с реализирани интегративни
връзки между образователните направления, в много висока степен е повлиял
положително върху процеса на усвояване на технологични знания и умения от
децата.
4. Пътят на подрастващите да усвоят обществения технологичен опит е
индивидуален, но ориентиран още в детството чрез обучението по конструиране и
технологии с реализирани интегративни връзки между образователните
направления ”Български език”, “Художествена информация и литература за деца”,
” Природен свят”, ”Социален свят”, и ”Математика” .
5. Експерименталният педагогически модел е оптимален и ориентиран към
подготовката на децата за училище и към стремежа на обществото още в детството
да се развиват способностите за технологично мислене и прагматичен подход към
заобикалящата предметна и технологична среда.
Комплексното усвояване и затвърдяване на знания, умения и навици в детската
градина става в няколко посоки, една от които е интегриране на образователните
направления. Понастоящем особено ценни са интегративните технологии на обучението,
които значително улесняват приемствеността в работата на детската градина и
училището. Успешното реализиране на интегративните връзки между направленията
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благоприятства създаването и усъвършенстването на необходимите за настоящия и
бъдещия живот на детето технологични знания и умения, навици и качества.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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ПРАВОПИСНИ ГРЕШКИ, СВЪРЗАНИ С МОРФЕМНИЯ СТРОЕЖ НА
ДУМАТА, В ПИСМЕНИ РАБОТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ V КЛАС
Татяна Владимирова Митева
SPELLING ERRORS RELATED TO MORPHEME CONSTRUCTION OF THE WORD
IN WRITTEN WORK OF STUDENTS FROM V GRADE
Tatyana Vladimirova Miteva

В днешния глобализаран и динамично променящ се свят обучението по български
език става все по-труден и сложен процес. Прагматизирането на родноезиковото
обучение, което е насочено към формиране и развитие на комуникативните
компетентности на учениците, е неразривно свързано с овладяване от тях на практически
умения за продуциране на текст и пълноценно включване в разнообразни речеви
ситуации на основата на книжовните норми. В такъв образователен контекст нараства
важността на правописната култура на учащите се като елемент от езиковата им култура.
Без овладяване на правописните норми е немислимо постигане на очакваното според
учебните програми равнище на езикова компетентност.
Задачата на настоящата статия е да се представят, да се систематизират и
анализират основни правописни грешки (ПГ), свързани с морфемния строеж на думата,
в писмени работи на ученици от V клас, а чрез анализа на този вид неправилности да се
допринесе за по-доброто практическо усвояване на изучаваните правописни правила, за
повишаване на правописната култура на петокласниците.
І. ЗНАЧИМОСТ НА ПРОБЛЕМА
Проблемът за изследването на отклоненията от книжовните норми /на всички
езикови равнища/ винаги е бил един от най-важните в методиката на обучението по
български език. А анализът и класификацията на правописните грешки – най-често
допусканите нарушения в писмената реч на учениците – е от особено значение като
изследователски метод и средство да се постигат целите на езиковото обучение.
Важността на връзката между правопис и морфемен състав на думата се определя от
морфологичния принцип, приет за основен в българския правопис, което дава
възможност при работа върху правописните грешки на учениците да се прилага
комплексен подход – да се акцентира върху знания по фонетика, морфематика и
лексикология, да се търси по-добра практическа приложимост на познанията за
звуковите промени в думите и произтичащите от тях правописни проблеми, т.е.
звуковите промени да се разглеждат на равнище морфема и дума. Знанията за морфемния
строеж на думата са основополагащи за изграждане на правописни и правоговорни
умения. Изучаването на морфемния строеж от учениците се реализира в V клас – начало
на нов образователен етап, в който те навлизат. Особено важно за правописната им
грамотност през този етап е чрез обучението – по практически път – да достигат до
извода, че правописните проблеми в думите най-често се появяват на морфемната
граница (при съгласните) и в слаба позиция – когато гласните не са под ударение. Това
би мотивирало петокласниците да прилагат уменията си за морфемен анализ при
проверка на правописа и така да намалят грешките в писмената си реч .
Темата на статията е мотивирана не само от честотата на допусканите правописни
грешки и необходимостта от тяхното познаване, но и от нуждата езиковото обучение да
стане по-ефективно, да се повиши теоретичната и методическата подготовка на
преподавателя по български език в работата му по изясняване и отстраняване на този вид
грешки, да се обръща по-голямо внимание на проблема. Макар че има много изследвания
„за правописната култура и пътищата за изграждането ù, в нито едно от тях не се съдържа
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цялостно и пълно разработена методика за възпитаване на писмена езикова култура“
[Добрева 1998: 2]. В нашата методическа литература „все още не е разработен изцяло
въпросът за правописния минимум като един от съществените проблеми на учебното
съдържание по правопис“ [Кръстев, Стефанова 2000: 196]. Установяването на
правописен минимум в българското училище „изисква отговор на въпроса: какво е
задължително и какво не е задължително да се усвои за правописа през курса на
обучение. Липсата на такъв минимум затруднява извеждането на критерии за оценка на
писмената култура на учениците“ [Добрева 1998: 2]. Въпреки посочените трудности при
изследването на проблема за правописните грешки неговата значимост остава заради
връзката му с грамотността на учениците. Равнището ù зависи от проучването на
допусканите неправилности, от своевременното откриване на причините за
възникването им и от последователната работа за отстраняването им.
ІІ. МЯСТОТО НА ПРАВОПИСНИТЕ ГРЕШКИ В СИСТЕМАТА НА
ЕЗИКОВИТЕ ГРЕШКИ
Правописните грешки са основен елемент в системата на отклоненията от езиковите
норми. В методическата и в лингвистичната литература проблемът за систематизирането на
типовете грешки има нееднозначни, понякога допълващи се, но също и различни трактовки.
Различията са в класификациите на отклоненията от книжовните норми. Най-често грешките се
разделят на речеви – свързани с функционирането на езиковите единици, и неречеви – отнасящи
се до съдържанието на мисълта. В зависимост от нарушената езикова норма речевите грешки се
делят на правописни, пунктуационни, словообразувателни, морфологични, синтактични,
лексикални, фразеологични, стилистични [Димчев 1978: 29 – 42]. Някои от авторите открояват
в своите класификации и текстовите грешки като особен вид езикови отклонения [Георгиева
2014: 307 – 315; Добрева 2006: 42 – 56]. По отношение на правописните грешки съществува
единство във вижданията, че това са нарушения на правописната езикова норма.

Има различни класификации на правописните грешки. Трудностите при създаване
на съвременна класификация на отклоненията от правописната норма произтичат от
необходимостта да се отчита влиянието на множество фактори за допускането им: „
специфика на българските правописни принципи и на принципите на обучението по
правопис; възрастовите особености на учениците и етапите на езиковото им развитие;
идиолекта и социолектната среда, диалектните речеви навици и пр.“ [Кръстев,
Стефанова 2000: 198]. Милена Васева в книгата си „Формиране на правописни умения
и навици (ІV – VІІІклас)“ прави частична класификация на основните ортограми при
предаване на структурната цялост на езиковите единици, като причините за
възникването им се свързват с неусвоен правопис и с неусвоено книжовно
произношение. Авторката изгражда основната класификация на ортограмите върху
морфематичния критерий [Васева 1982: 45 - 57]. Стефанка Стефанова и Белчо Кръстев
разделят правописните грешки в три групи: грешки под влияние на диалектната и
социолектната среда; грешки поради недостатъчно и неправилно обучение по роден
език; грешки в правописа под влияние на правоговора и на небрежния изговор [Кръстев,
Стефанова 2000: 199  203].
ІІІ. ОСНОВНИ ПРАВОПИСНИ ГРЕШКИ, СВЪРЗАНИ С МОРФЕМНИЯ
СТРОЕЖ НА ДУМАТА
За нуждите на настоящото изследване при определяне на видовете правописни
грешки изхождаме от морфематичния принцип, основен за съвременния български
правопис, т.е. ги обвързваме с морфемния строеж на думата. Без да имаме претенция за
изчерпателност, предлагаме следната класификация на някои основни правописни
грешки, свързани с морфемите:
1. Правописни грешки при представките:
1.1. Замяна на гласни поради редукция.
121

1.2. Паронимия на представки.
1.3.Уподобяване на съгласни по звучност между представката и корена.
1.4. Изпускане на съгласна в случаи на двойни съгласни при свързването на корен и
представка, когато крайната съгласна на представката и началната съгласна на
корена са еднакви.
2. Правописни грешки при корена:
2.1. Замяна на гласни в корена, свързана с редукцията им.
2.2. Подвижно „ъ“.
2.3. Променливо „я“ /тази звукова промяна не се изучава в V клас, а в VІ клас/.
2.4. Изпускане на съгласни при струпване на няколко съгласни звука.
2.5. Неправилно вмъкване на съгласни.
2.6. Замяна на съгласни, свързана с уподобяване на съгласни по звучност в корена,
между корена и наставката, с краесловно обеззвучаване.
2.7. Двойни съгласни между корена и наставката.
2.8. Непостоянно „ъ“.
3.Правописни грешки при наставката:
3.1. Непостоянно „ъ“.
3.2. Постоянно „ъ“ в наставки на съществителни имена от м.р.
3.3. Замяна на гласни поради редукция.
3.4. Грешки при употреба на двойно „н“ и единично „н“ във формите за ж.р., ср.р. и
мн.ч. на прилагателни имена с наставки –нен/-ен.
3.5. Грешки при употреба на двойно „н“ във формите на съществителни имена,
образувани с наставка –ник, в които коренът завършва на „н“.
3.6. Замяна на съгласни, свързана с уподобяване на съгласни по звучност, с
краесловно обеззвучаване.
3.7. Изпадане и/или промяна на съгласни в някои наставки.
3.8. Изпадане на съгласни звукове в края на наставки.
4.Правописни грешки при окончанието:
4.1. Замяна на окончание „и“ за мн.ч. на съществителни имена от ж.р. и от м.р. с „й“.
4.2. Замяна на „а“ с „ъ“ /“я“ с „ьъ“/ в окончания на глаголи от І и ІІ спрежение 1л.
ед.ч. и 3л. мн.ч.сег.вр.*
-----------------------------------------

* Несъответствие между изговор и правопис: звукът „ъ“/“ьъ“ в глаголните
окончания и в кратката членна морфема на имена от м.р. ед.ч. се отбелязва с буквата
„а“/“я“.
5. Правописни грешки при определителния член:
5.1. Грешки при употребата на член –я/-ят при същ. имена от м.р. с наставка –ар, -яр,
-тел, означаващи лица; същ. имена от м.р., завършващи на „-й“, и 10 съществителни
имена от м.р. /цар, крал, сън, нокът, лакът, кон…./; прилагателни имена от мр.ед.ч.
5.2. Грешки при членуване на същ.имена от ж.р., завършващи на „т“ и „щ“.
5.3. Замяна на „а“ с „ъ“ /“я“ с „ьъ“/ в кратък член на имена от м.р. ед.ч.
5.4. Неправилно членуване с пълен или с кратък член на имена от м.р.
/Тази грешка има граматичен характер, защото е свързана със синтактичната
служба на думата в изречението, но тъй като засяга членната морфема и се създават
правописни проблеми, я включваме в класификацията и като правописна грешка./
Предложената класификация на правописните грешки (ПГ), свързани с морфемния строеж
на думата, няма претенциите, че изчерпва въпроса, а е опит да се систематизират основните,
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допускани от петокласниците, отклонения от правописната норма (поради непознаване на
същността и функциите на морфемите).
ІV. АНАЛИЗ НА ПРАВОПИСНИТЕ ГРЕШКИ
За нуждите на настоящото изследване са анализирани 52 теста по български език на
ученици от V клас в СУ „Христо Ботев“ – град Русе. Контролните работи включват задачи,
изискващи коригиране на правописни грешки в текст /намиращи се в различни морфеми/,
определяне на морфемния строеж на думи, редактиране на правописни грешки чрез морфемен
разбор като начин на проверка, открояване на разликата между изговор и правопис на думи,
анализ на правописни правила, на паронимия при представки и тяхната роля като
словообразувателни морфеми, употреба на членната морфема. Целите на използваните задачи
са: чрез знанията си за същността и функциите на различните видове морфеми петокласниците
да разберат процеса на образуване на нови думи, нови форми на думите, да осмислят връзката
между правопис и морфемен състав на думата, да усвоят правописни умения, да избягват
правописни грешки в случаи на несъответствие между изговор и правопис, да развият
„правописна наблюдателност“ и да забелязват ортограмите.
ПГ бяха открити в 50 от работите, т.е. в почти всички (96%) от общия брой. Този резултат
показва, че ПГ са едни от най-често допусканите от учениците, а това е още едно основание за
насочване на вниманието към тяхното изучаване.
Най-често срещаните грешки в представките са замяна на гласни поради редукция (41)3 и
уподобяване на съгласни по звучност между представката и корена (63): окорявам вм.укорявам,
олавям вм.улавям, осещам вм. усещам, здобрявам вм. сдобрявам, въскликвам вм. възкликвам,
раскривам вм. разкривам, исказвам вм. изказвам, зглобявам вм. сглобявам и др.
Недоброто познаване на звуковия състав на представките и влиянието на изговора са
причина за тези грешки. Учениците, които са ги допуснали, не са използвали морфемния анализ
като средство за проверка на правописа на представките.
С тези словообразувателни морфеми се изменя лексикалното значение на думата.
Наблюденията показват, че най-голям е броят на грешките в представките, в корена и на
границата между двете морфеми. Ето защо целта на една от задачите e петокласниците да
осмислят словообразувателната роля на префиксите и да установят разликата между двойки
думи (от типа оказвам – указвам), включвайки ги в минимален контекст. Задачата e формулирана
така: Докажете разликата в значението на думите, като ги включите в изречения. За І група
думите са преписвам и приписвам, а за ІІ група – превързвам и привързвам(се). 16 ученици са
съставили изречение само с единия от двата глагола, не разбирайки разликата в речниковото им
значение, дължаща се на паронимията при представките.
Замяната на гласни, свързана с редукцията им, е често срещана грешка и в корена на думата
(29): въобръжение вм. въображение, пагобна вм. пагубна, кисия вм. кесия. Петокласниците,
които са овладели умението да откриват корена на думата и сродни думи, в които кореновата
гласна е под ударение, не са допуснали правописни грешки в тази морфема.
Макар и не много на брой, но се срещат грешки в корена (14) поради неспазване на
правилото за подвижното „ъ“ и замяна на „ъ“ с „а“: издаржлив вм. издръжлив, гармеж вм.
гърмеж, жалтици вм. жълтици. Знанията за звуковите съчетания –ър,-ъл/ръ-, лъ- и мястото на
подвижното „ъ“ в корена на думата могат да помогнат на учениците в преценката им, че в
посочените думи има звук „ъ“, а не „а“ и разположението на подвижното „ъ“ зависи от броя на
съгласните след звуковото съчетание.
Доста чести са ПГ в корена на думата, свързани с изпускане на съгласни поради струпване
на няколко съгласни звука (18) – учасници вм. участници, чустваше вм. чувстваше, извесният
вм. известният; неправилно вмъкване на съгласни (6) – тревопастни вм. тревопасни; замяна
на съгласни поради уподобяване на съгласни по звучност между корена и наставката, а също и
краесловно обеззвучаване (13) – богацтвото вм. богатството, глетка вм.гледка, белек вм.
белег. Тези нарушения на нормата възникват по различни причини: изпускането на съгласни –
заради затруднена артикулация на съчетанията от няколко съгласни и под влияние на устната
реч, в която е допустимо такова изпадане; вмъкването на съгласни - поради неусвоен морфемен
3

Числото в скоби показва броя на съответния вид грешки.
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състав на думите или поради невнимание; уподобяването на съгласни е в резултат на непознаване
от петокласниците на звуковия състав на корена и на наставката в съответните думи, на
неприлагане на морфологичния принцип в правописа.
Едни от най-разпространените ПГ при наставките са свързани с отбелязване на
непостоянното „ъ“ (17) – рекал вм. рекъл, сякал вм. сякъл; на постоянното „ъ“ в наставки на
съществителни имена от м.р. (12) – блясак вм. блясък, трясак вм. трясък; замяната на „а“ с
„ъ“(27) – наказън вм. наказан, викъл вм. викал, казъл вм. казал. Подобни грешки показват, че
някои ученици не правят разлика между постоянно и непостоянно „ъ“, не прилагат правилото за
употреба на гласни „а“ и „ъ“ в наставките на думите. Затрудненията идват още от установяване
на самата наставка в дадена дума. Тази морфема най-трудно се открива от петокласниците, а това
пречи точно да се установят звуковите промени, които настъпват в наставката.
Най-честите ПГ при наставките се отнасят до употребата на двойно „н“ и единично „н“
във формите за ж.р., ср.р. и мн.ч. на прилагателни имена с наставки –нен/-ен. Макар че тази
звукова промяна е изучавана в началния курс и правилото е добре познато на учениците, много
от тях не отчитат наставката във формата на прилагателното име за м.р. и допускат грешки (37):
особенни вм. особени, свещенна вм. свещена, рожденни вм. рождени. Теоретично езиковото
правило за употребата на двойно „н“ и единично „н“ се знае от петокласниците. 33-ма от тях го
формулират точно (в изпълнение на една от поставените задачи), 13 – непълно, а четирима не са
отговорили нищо. Но правилото се нарушава – особено в текст, където малко ученици обръщат
внимание дали сред думите има прилагателни имена с наставки –нен/-ен . Това показва, че
теоретичните знания на петокласниците не са се превърнали в умения и нормата не е овладяна.
В наставката се забелязва и друг тип ПГ – замяна на съгласни поради уподобяване на
съгласни по звучност, а също и поради краесловно обеззвучаване (20) – беридба вм. беритба;
изпадане на съгласни при струпване на няколко съгласни звука (5) – прелесна вм. прелестна,
пианиска вм. пианистка, свежеста вм. свежестта. Причините за тези правописни отклонения
се съдържат в непознаване от учениците на морфемния строеж на думата, на звуковия състав на
наставките и неотчитане на несъответствието между изговор и правопис при някои морфеми.
Тези изводи насочват вниманието към необходимостта усвояването на правописните особености
в обучението по български език да става на различни равнища – морфема, дума, словосъчетание,
системно да се актуализират знанията по фонетика от началния курс и да се осигуряват условия
за практическото им прилагане.
Формообразуващите морфеми също създават правописни проблеми на петокласниците.
При окончанието често неправилно се заменя окончание „и“ за мн.ч. на съществителни имена с
„й“ (13) – кесийте вм. кесиите. Замяната може да се обясни с близкото графично изображение
на двата знака. Има ученици, които не отчитат значенията на окончанията за ед.ч. и мн.ч. и не
виждат разликата между тях. По тази причина възниква неправилната замяна.
При глаголите от І и ІІ спрежение 1л. ед.ч. и 3л. мн.ч. сегашно време, когато окончанието
е под ударение, се изписват буквите „а“ или „я“, но се произнасят звуковете „ъ“ или „ьъ“. Под
влияние на изговора на глаголното окончание, в което се съдържа звукът „ъ“, графемата „а“ се
заменя с „ъ“ и възниква правописна грешка: четъ вм. чета [четъ], учът вм. учат [учът].
Правописна и правоговорна грешка се допускат и при загуба на мекостта на глаголи, окончаващи
на „я“/“ят“: спа вм. спя [спьъ], разделат вм.разделят [раздельът]
По отношение на определителния член най-често срещаните ПГ са свързани с
неправилната употреба на член ът/а вместо мекия вариант на членната морфема ят/я при
съществителни имена от м.р. с наставки –ар, -яр, - тел, означаващи лица; съществителни имена
от м.р., завършващи на „-й“; и десет съществителни имена от м.р./цар, крал, сън, кон, лакът,
път…/, както и прилагателни имена от м.р.ед.ч. (9) – гайдарът вм. гайдарят [гайдарьът],
писателът вм. писателят[писательът] и от друга страна (4) – букваря вм. буквара [букваръ].
Последното посочено отклонение от нормата е сравнително рядко срещано в писмената реч на
учениците. Замяната на буква „а“ с „ъ“ под влияние на правоговора (в членната морфема се
съдържа звукът „ъ“, но той се отбелязва с графемата „а“) и неправилната употреба на твърдия
вместо мекия вариант на определителния член (ът/а вм. ят/я) е правописна грешка: градъ вм.
града [градъ], родъ вм. рода [родъ]. Неправилната замяна на „а“ с „ъ“ в глаголни окончания и в
членувани форми на имена от м.р. показва пропуски в езиковата подготовка по фонетика и
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морфология и необходимостта от комплексен подход в работата върху правописните грешки,
свързващ знанията за морфемния анализ и тези по фонетика.
Повече ПГ (19) се забелязват при членуване на съществителни имена от ж.р., завършващи
на „т“ и „щ“, което води до удвояване на съгласната „т“ или до звуковото съчетание „щт“, но
петокласниците пропускат съгласната „т“, а в други случаи ненужно я удвояват: ноща вм.
нощта, коста вм. костта, остта вм. оста. Морфемният анализ на думите и по-голямото
внимание към морфемната граница между корена и определителния член биха спестили подобни
правописни грешки.
Най-много грешки (66) са допуснали учениците поради неправилно членуване с пълен или
с кратък член на имена от м.р. Тези отклонения от нормата имат граматична основа, тъй като
членуването зависи от синтактичната роля на думата в изречението. В изследването подобни
граматични грешки се разглеждат и като правописни, понеже създават правописни проблеми в
членната морфема. Например: Принца улови изпълненият с доверие поглед на царят. вм.
Принцът улови изпълнения с доверие поглед на царя.
Лекаря посрещна болният в кабинетът си. вм. Лекарят посрещна болния в кабинета си.
И при тези нарушения на правилото за членуване на имена от м.р. се проявява
противоречието между теоретичното знание за употребата на пълен и кратък член и неумението
за правилно членуване. На практика почти всички ученици са допуснали поне по една грешка,
свързана с членуването – знак за неусвоеност на нормата..
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изследването на правописни грешки, свързани с морфемния строеж на думата, в писмени
работи на ученици от V клас показва, че това са едни от най-често допусканите езикови
неправилности, което е още едно основание за насочване на вниманието към тяхното изучаване
и осмисляне, както и търсене на целесъобразни образователни практики за недопускането на този
тип грешки от учениците. Анализираният тип грешки възникват поради непознаване на
особеностите и функциите на морфемите, на звуковите промени в тях, поради несъответствие
между изговор и правопис, поради неусвоени правописни правила.
Най-често срещаните ПГ се отнасят до замяната на гласни (при редукцията им) и на
съгласни, изпадане или вмъкване на съгласни, уподобяването им по звучност/беззвучност.
Класифицирането на ПГ във връзка с морфемната структура на думата, изясняването на
същността им водят до развиване на правописния усет у учениците, до повишаване
ефективността на обучението по български език, до по-добро усвояване на езиковите норми.
За преодоляването на правописните грешки от голямо значение е системната и
целенасочена работа по български език и литература. Нужно е за овладяване на правописната
норма да се използват всеки подходящ повод и тема от учебното съдържание: изучаване на
фонетичните промени, морфемния строеж, класовете думи. Повече време е необходимо да се
отделя на практическото прилагане на знанията за морфемите, за морфемния анализ като
средство за проверка на правописа на думите. При създаване на текстове и в часовете за поправка
на писмените работи ако тези грешки са непрекъснато на вниманието на ученици и учители,
техният брой ще намалява.
Резултатите в направеното изследване върху някои основни правописни грешки, свързани
с морфемния състав на думите, са основа за продължаваща индивидуална и групова работа с
учениците в прогимназиалната степен на обучение.
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ДИАГНОСТИКА НА ТРУДОВАТА ВЪЗПИТАНОСТ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ“
ПРИ ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
Теодора Христофорова
DIAGNOSIS OF LABOR IN UPBRINGING EDUCATIONAL FIELD "DESIGN AND
TECHNOLOGY" IN CHILDREN PREPARATORY GROUPS
Teodora Hristoforova
ABSTRACT: When referring to the child's educational attainment, the dynamics of educational attainment
must be taken into account and the result of these should not be absolutized. Occupational work is reflected in the
labor relations of the child. Pre-school age child labor is a dynamic figure that reflects the totality of all
employment relationships in which it is included.
KEYWORDS: labor education, constructive activity.

Възпитанието на децата е една от най-трудните и най-отговорни задачи в целия свят. Да
предадем на децата опита на възрастните, определено не е лесно, но не е и толкова трудно.
Всички искаме децата да бъдат напълно подготвени за бъдещия живот – да бъдат самостоятелни,
независими, да притежават трудова възпитаност.
В съвременните условия чрез новата трудова етика все повече се утвърждава съвременното
разбиране за труда като лична и социална мисия, като осъществяване на личните цели и
същевременно като принос за обществото. Докато се учи на труд, човек изгражда характер,
усвоявайки ценности като съобразяване с другите; уважение; оправдаване на доверието на
другите; почтеност и тактичност; самоувереност и самоконтрол.Трудовата възпитаност е
неотделима от усилията да се отгледат и възпитават отговорни деца. Тя е неделима част от
ежедневния живот в детската градина и семейството.
Целта на проведеното от нас изследване е да се проучи и изследва действеното практическо
отношение и поведение на децата за осмисляне значението и ролята на труда за постигане на
благоприятна промяна в собствената му среда. За целта бяха проучени литератерни източници
по проблема, изследвани уменията на децата за проява на трудова възпитаност в конструктивна
и битова дейност и проучени оценките на учителите за формирането на трудова възпитаност у
децата в подготвителна група на детската градина. Използвани бяха следните методи на
изследване: наблюдение , анкета с учителите, метод за обработка на резултатите. Уточнени бяха
критерии и показатели за установяване на резултатите от изследването, а именно:
Първи критерий
Натрупване на опит за полагане на труд в бита
Показател: Разпознаване на обслужващия битов труд / грижи за дома/ и необходимите
уреди /инструменти/ и материали, както и действията, извършвани с тях.
Втори критерий
Натрупване на опит за полагане на труд в бита – грижи за себе си
Показател: Разпознаване на обслужващия битов труд / грижи за себе си/ и необходимите
уреди /инструменти/ и материали, както и действията, извършвани с тях.
Трети критерий
Натрупване на опит за полагане на труд в природата
Показател:Разпознаване на труда в природата / грижи за природния кът и опитното поле/
и необходимите уреди /инструменти/ и материали, както и действията, извършвани с тях.
Четвърти критерий
Оценка на учителите на трудовата дейност за формиране на трудова възпитаност у децата
Показател:Активна трудовата дейност и трудова възпитаност на децата.
Оценяването е по тристепенна скала: ниска степен – при децата, при които липсва умение
за разпознаване на видовете труд и умение за прилагането му – 0 т.; средна степен – при децата,
които могат да извършват цялостно и точно действията, но не проявяват самостоятелност и
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организираност в опитите да постигнат желания трудов резултат – 1 т.; висока степен – при които
има самостоятелно извършване /цялостно и точно/ на действията, проявяват самостоятелност и
организираност в опитите да постигнат желания трудов резултат, конструират изделие като
прилагат точни указания – 2 т.
Изследването по проблема за формиране на трудова възпитаност чрез включване на
децата в трудова дейност организирахме в три етапа: 1. Констатиращ; 2. Формиращ; 3.
Контролен.
Диагностицирането входното ниво на трудова възпитаност на децата от подготвителна
група в констатиращия етап е след изпълнение на трудови задачи, включени в тестовете и чрез
анализ на резултатите от тях. Сформирани бяха две групи – контролна и експериментална.
Дейностите през формиращ етап в експерименталната група са:
- обслужващ битов труд – самообслужване, участие на детето като помощник в
организирането на битовите процеси и чрез него децата развиват битово–поведенческа
самостоятелност;
- труд в природата – грижи за растенията и животните – костенурката, морското свинче в
детската градина. Този труд има значение за познавателното развитие на детето и формира
екологично отношение към природата;
- ръчно– технически труд – изработване на различни предмети от природни и изкуствени
материали. Така децата затвърдяваха конкретни действия, операции и технологии за реализиране
на продукти по зададен образец.
На фиг: 1. Анализ на резултатите от изходно ниво са представени получените резултати от
Тест 1 след провеждане на обучаващия педагогическия модел в експерименталната група.
По първи критерий: Натрупване на опит за полагане на труд в бита
Експериментална група: Чрез тест№1 установихме, че 13 деца ( 86,66%) успяха да се
справят с поставените задачи, имат знания за видовете материали, разпознаване на обслужващия
битов труд / грижи за дома/ и необходимите уреди /инструменти/ и материали, както и
действията, извършвани с тях. Две от децата (13, 34%) допуснаха грешки при определяне на
необходимите уреди. Не бяха регистрирани деца, които не могат да се справят.
Контролна группа: Чрез тест №1 установихме, че 8 деца ( 57,14%) успяха да се справят
със задачата. Пет от децата (35,71%) допуснаха грешки. Регистрирано е 1 дете, което не може да
се справи(7,15%).
Експериментална група

Контролна група

Фиг. 1. Резултати от изходно ниво тест №1
Резултатите по втори критерий: Натрупване на опит за полагане на труд в бита –
грижи за себе си са представени на фиг: 2. Анализ на резултатите от изходно ниво Тест 2.
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Експериментална група

Контролна група

Фиг. 2. Резултатите от изходно ниво  Тест 2
Експериментална група: чрез тест №2, установихме, че 12 деца от експерименталната
група (79,92%) разпознават обслужващия битов труд и необходимите уреди /инструменти/ и
материали, както и действията, извършвани с тях,включват се активно в трудови дейности, 3 деца
(20,08%) разпознават труда и инструментите за работа, но не се включват в активно дейности.
Контролна група: чрез тест №2 в педагогическа ситуация, установихме, че 10 деца от
контролната група (71,42%) имат трудови умения, разпознават обслужващия битов труд /грижи
за себе си/ и необходимите уреди /инструменти/ и материали, както и действията, извършвани с
тях, 4 деца (28,58%) срещат трудности, но успяват да определят инструментите.
Фиг. 3 Представя резултатите от изходното ниво тест 3, трети критерий: Натрупване на
опит за полагане на труд в природата.
Експериментална група
Контролна група

Фиг. 3. Резултатите от изходно ниво  Тест 3
Експериментална група: тест №3 в педагогическа ситуация и проучване продуктите на
детския труд установихме: 13 деца (86,68%) разпознават труда в природата /грижат се за
природния кът/ и необходимите уреди /инструменти/ и материали, както и действията,
извършвани с тях, 2 от децата (13,32%) срещат трудности при спазване на правилата при
засаждане или изработване изделие от природни материали .
Контролна група: чрез тест №3 в педагогическа ситуация по същия показател
регистрирахме: 11 деца (78,57%) разпознават труда в природата /грижат се за природния кът в
стаята/ и определят необходимите уреди /инструменти/ и материали, както и действията,
извършвани с тях, постигат изграждане на композиция и като цяло и спазват реда на операциите,
3 от децата (21,43%) имат стремеж към трудови дейности в природата, но не се включват активно
с другите деца.
Сравнителният анализ на получените данни в края на педагогическия експеримент
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представени на фиг. 4 ни дават основание да твърдим,

Фиг. 4. Сравнителен анализ на елементи
на трудова възпитаност у 6-7 годишни деца
че степента на формирана трудова възпитаност в дейността на децата в края на
изследването в експериментална група надвишават тези , установени в началото и са с по- високи
стойности от контролна група. При децата от контролна група има известно задържане на
формирани умения по съответните показатели и критерии.
Педагогическото изследване доказва, че:
1. Различните ситуации по „Конструиране и технологии“ в детската градина успешно
съдействат за формиране на качеството трудова възпитаност у децата и усвояване на начални
технологични знания, формиране на технологични и трудови умения и развитие на творческите
способности у децата. У децата се развиват качествата: наблюдателност, точност, насоченост,
активност, трудова възпитаност,
успешно се формират и развиват познавателните
ориентировъчни действия, във връзка с поставена задача.
2. Предвидената за усвояване в предучилищна възраст система от ситуации разкрива
достъпното за детето съдържание на предметния свят, възпитава в отношение и интерес към
всеки вид труд, който упражняват възрастните.
3. Трудът като самостоятелна практика на детето присъства в педагогическия процес под
различни форми  индивидуални, групови и съвместни. Това са дежурства, индивидуални
трудови поръчения, епизодично организиране на работни групи и работа с цялата група. С найголямо значение са съвместните форми. Независимо от сложността на организацията им, те дават
възможност за развитие на положителни взаимоотношения между децата, за развитие на умения
за планиране на дейността и за разпределение на задълженията за постигане на обща цел, в
резултат на усилията на всеки. Формирането на личностни качества: трудолюбие,
самостоятелност, отговорност; инициативност демонстрира труда като интегрална
характеристика на разнообразните видове детска активност. На тази основа се формира и
качеството – трудова възпитаност на детето.
4. Предвидената за усвояване в предучилищна възраст система от ситуации разкрива
достъпното за детето съдържание на предметния свят, възпитава в отношение и интерес към
всеки вид труд, който упражняват възрастните.
5. Конструктивната дейност влияе върху изграждането на психичните и социалните
структури въз основа на индивидуалната насоченост и ритъм на познавателното формиране на
трудовата възпитаност на детето. За това допринасят игровите ситуационни моменти в
конструктивно техническата и битовата дейност.
6. Необходимо е педагогическите цели да
бъдат насочени към откриване на
взаимозависимостите между играта и практическото действие, мисълта и действието и да се
концентрират в трудовата дейност. От своя страна тези етапи ще стимулират у детето: моторните
умения, личните качества, интелектуалните заложби, комбинативните замисли, творческо
въображение, трудова възпитаност.
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7. Прилагането на подходящи методи и форми в Образователно направление
„Конструктивно- технически и битови дейности” формира у децата необходимите умения за
изразяване на трудовата им възпитаност в дейностите в детската градина.
8. За формирането на трудова възпитаност у детето допринася диференцирането на
трудовата дейност като самостоятелна, възприемат се и се осмислят мотивите за труд от детето,
създава се интерес към трудовата практика на хората. Трудовата дейност в детската градина като
форма за организиране на съвместна дейност допринася за положителни взаимоотношения
между децата, които притежават именно онова разковниче – трудова възпитаност.
Трудът, с неговата цялостна характеристика, е обект на претворяване чрез игров замисъл
и роли, отразяващи неговото съдържание и обществено значение. Трудът е велик възпитател.
Неслучайно Ян Амос Коменски казва, че децата непрекъснато вършат нещо, защото младата
кръв не може да стои мирно и това е много хубаво. Затова не бива да им пречим, а напротив  да
им даваме възможност да развиват способностите си от най- ранна възраст.
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ФОРМИРАНЕ НА КУЛТУРАТА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО У
УЧЕНИЦИТЕ ПО "ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА" В VI КЛАС
Цветан Кънев
FORMATION OF ENTREPRENEURSHIP CULTURE IN SCIENTISTS OF
"DOMESTIC TECHNOLOGY AND ECONOMY" IN VI CLASS
Zvetan Kanev

ABSTRACT: Rapid changes in all areas of human life require rapid changes also in the educational
environment. In recent years, therefore, the concept of "entrepreneurship" has entered the educational programs
very intensively. Viewed through the prism of education, entrepreneurship is a concept that enables the formation
of a wide range of skills that make it easier for man to exist. In the educational system it is considered not as an
economic category but as a rationalization of decisions and activities.
In the last 5 years intensive implementation of entrepreneurship has started in the curriculum. For example,
from 2016, it was introduced in the curriculum of technological training as a subject of "Technology and
Entrepreneurship" from I class to X klass. Thus, technology training changed its status and purpose.
Therefore, the aim of the project is to develop and approve the educational model of "Domestic Technique
and Economics" in VI grade for the formation of an entrepreneurial culture and to study the level of cognitive
level of the students through the application of this educational model.
KEYWORDS: formation of entrepreneurship culture, technology education, educational process.

Бързите промени във всички сфери на човешкия живот изискват бързи промени и
в образователната среда. Затова през последните години много интензивно навлиза
понятието „предприемачество“ в образователните програми.
Етимологията на понятието „предприемач“ произтича от френското "entrepreneur"
и в буквален превод означава посредник между две страни, а "entrepreneuring" –
предприемане. Въз основа на това предприемачеството се разглежда като
характеристика на човешката дейност и е сравнително ново понятие едва от началото на
20. век.
За създател на понятието се приема ирландският учен от френски произход Ришар
Кантилън. Според него предприемачите купуват на известни цени в настоящето и
продават на несигурни цени в бъдещето. По този начин предприемачът е човек, който
поема риска на стопанската дейност. Той "застрахова" работниците, като им гарантира
сигурен (поне в краткосрочен план) доход, докато той самият поема риска, който
произлиза от измененията на цените на пазара.
В народопсихологията на повечето от древните, а и на по-нови народи,
характеристиката предприемчив се е предавала не само на отделни личности, родове,
градове (например Венеция и Генуа), но и на цели народи (евреите, гърците). С това си
значение думата се пренася през вековете, като съдържателната му страна разкрива една
от най-присъщите му характеристики, а именно - получаването на значителна част от
печалбата (приблизително една четвърт) от посредника при изпълнението на задачата му
по продажбата на определената стока. Тя се е заплащала като компенсация от страна на
собственика на стоката заради поетия от страна на посредника риск.
Понятието предприемачество има много широк обхват от значения. Едното крайно
разбиране е, че предприемачът е човек с изключително големи способности, каквито
притежават малка част от хората. Другото крайно разбиране е, че всеки, който работи за
себе си, е предприемач. Взети заедно различните определения дават представа за
природата на предприемачеството. Предприемачество се налага през средните векове и
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се отнася за организаторите и строителите на големи архитектурни проекти като
катедрали, базилики, фортове, градски обществени сгради и пр. За негов създател се
приема френският учен икономист Ричард Кантилон, който приема "поемането на риск"
от страна на предприемача като най-важна и съществена негова характеристика [6].
Погледнато през призмата на образованието предприемачеството е понятие, което
дава възможност за формиране на широк спектър от умения, които улесняват
съществуването на човека. В образователната система то се приема не като
икономическа категория, а като рационализиране на решения и дейности.
През последните 5 годни интензивно започна внедряването на
предприемачеството в учебните програми. Така например от 2016 година бе въведено в
учебното съдържание на технологичното обучение като учебен предмет „Технологии и
предприемачество“ от I клас до X клас. Така технологичното обучение промени своя
статут и предназначение.
Технологичното обучение като част от общообразователната подготовка на
младите хора има важната мисия да формира у тях технологична култура и качества,
които ще им позволят да се ориентират и впоследствие успешно да реализират в
променящите се условия на пазарна икономика. Формирането на технологичната
култура и компетентност е пряко свързано с формирането на интелектуалните умения
като съществена част от личностното израстване и развитие на подрастващите [5].
Структурата на учебното съдържание по технологичното обучение позволява още
формирането на интелектуални умения у учениците като:
- умение за наблюдение и анализ на различни обекти;
- умения за пресмятане, планиране, осъществяване и самоконтрол на собствената
дейност чрез различни методики;
- умение за самостоятелно мислене при решаване на конкретни проблеми;
- умение за сравняване и разбиране на понятия, факти, явления и процеси;
- умение за обосноваване на решения и оперативното им изпълнение.
Формирането на интелектуални умения в технологичното обучение до голяма
степен се определя от прецизния подбор на проблемно-познавателните или проблемнопрактическите задачи, от систематизирането и прилагането на подходящи принципи,
подходи и методи в обучението. В това се състои главната действаща роля на учителя От
него се очаква той да обучава, възпитава, оценява, но също така и да насочва и развива
интелекта на своите възпитаници. Очакванията на обществото днес към учителя са
твърде много. Но самото общество от своя страна трябва да прояви разбиране,
толерантност и съпричастност към проблемите на учителите, за да могат те по-лесно да
приемат новите предизвикателства към тях.
Развитието на творческия потенциал на учениците чрез предприемаческата
подготовка е един от приоритетите на съвременната система за образование. За решаване
на този проблем е недостатъчното усвояване на непрекъснато нарастващия обем знания,
в това число и в сферата на икономиката. На първо място, е необходимо творческо
осмисляне на информацията, която е реално отражение на живота, умение за прилагане
на знанията и уменията на практика. В задължителния учебен план не са представени
предмети, които да помагат на учениците да се адаптират към съвременната
социокултурната ситуация, за избора на професия, умения за делово общуване. Смело
можем да заявим, че учебните предмети в Културно образователната област (КОО) „Бит
и технологии” (Домашна техника и икономика VVІ клас, Технологии VІІVІІІ клас),
представят актуално и креативно обучение по предприемачество чрез практикоориентирани технологии (изработване на бизнес-проект „Моят рожден ден”).
Чрез учебното съдържание по технологично обучение се набляга на важен
предприемачески признак – самостоятелността и независимостта. Всеки човек, станал
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предприемач, самостоятелно решава всички въпроси за дейността на своята фирма,
произтичащи от икономическата изгода и пазарната конюнктура. В тясно единство със
самостоятелността е принципът за личната икономическа заинтересованост и
отговорност. Собствената изгода се явява движещ фактор за предприемаческата дейност,
но стопанският субект, преследващ совите собствени интереси, работи едновременно и
за обществените. В съвременните условия личният предприемачески интерес все повече
се преплита със колективните интереси на организацията [8].
Предприемачът притежава собствена самостоятелност и носи лична отговорност за
резултатите от своята дейност. Заинтересоваността в съчетание с отговорността заставят
предприемача да работи в трудни условия. Предприемачеството е немислимо без
новаторство и творчески търсения. Ефективно може да се работи само тогава , когато се
осигурява високо качество и постоянно обновяване на продукцията, въвеждане на нови
енергоспестяващи и безотпадни технологии. Способността за прилагане на нестандартни
решения, творчески подход за оценяване на ситуациите винаги са се ценели високо в
деловия свят. Предприемаческата дейност представлява съвкупност от последователно
или паралелно осъществяване на сделки, всяка от които е ограничена с времеви интервал
и е сравнително непродължителна.
Като култура на всеки вид човешка дейност предприемаческата култура се
определя като продуктивност, целесъобразност, лична и обществена значимост на
дейността. Проявлението на предприемаческата култура свързано с всички компоненти
на общата култура и преди всичко нивото на общата култура, на личността, зависи от
степента на формираност на икономическата и култура. В това се проявява и ценността
на педагогическия процес и системното въздействие на личността.
Икономическото образование в училище е призвано да решава следните основни
задачи:
 формиране у учениците общо разбиране на икономическите закони в живота на
съвременното общество, причините, пораждащи различни тенденции в развитието
на икономиката, а така също и важните механизми за тяхното регулиране;
 разясняване на ролята на икономиката: Кой употребява?; Кой произвежда? Кой
наема за работа и кой се наема?;
 обяснение на причините за конфликтите между хората и правовите механизми за
тяхното разрешаване;
 запознаване с основните стопански права и с механизмите на съдебната и
арбитражна защита на своите интереси; Получената сума от елементарни
икономически знания е важна за учениците, не само от гледна точка за
информираността им, но им дава основа за разбиране на ролята и правата на човека
в обществото [7].
Икономическите знания целенасочено въздействат на нравственото възпитание на
младия човек. Запознат с елементите на пазара, ученикът разбира, че един от елементите
се явява деловата етика, и че в пазарната система честната дума може да даде кредит не
по-малко, отколкото материалните гаранции.
Основите на икономическите знания осигуряват разбирането, че пазарната
икономика е основана преди всичко да защитава правата на човека въобще, а не само
неговите имуществени права. Икономическите знания способстват младите хора активно
да възприемат общочовешки ценности като: демокрация, правова държава, гражданско
общество, човешки права, конкуренция, пазар
Училището е длъжно да усеща протичащите в обществото промени и да подготвя
учениците адекватно да възприемат обществото и производството, което ще съществува
след 8-12 години. Заедно с това голямо влияние върху новото поколение оказва и
информацията за традиционно демократическите държави с развита пазарна икономика.
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Тази информация мотивира и родители, и ученици за получаване на конвертируемо
образование.
Важни негови елементи се явяват икономическите знания и умения за
предприемаческо мислене. Тези умения откриват пътя в живота. В основата на
икономическите знания е информацията за пътя на постоянния избор от ограничените
ресурси, който прави човек за себе си, семейството си, своето общество. Безусловно
икономическите (предприемаческите) знания и умения не се отнасят към категорията на
простите. Нужно е сериозно отношение към тях и полагане на съществени усилия за
тяхното овладяване от учениците.
Въз основа на всичко изложено до тук е структурирано и настоящото
педагогическо изследване за формиране на предприемаческа култура у учениците.
Хипотезата на настоящото изследване е, че ако бъде разработено учебното
съдържание на основата на различни ситуации, които са елементи на
предприемачеството (казуси, проблемни задачи, проблемни въпроси и др.) по „Домашна
техника и икономика” в VI клас, то ще бъде формирана предприемаческа култура у
учениците на високо познавателно ниво и успеваемостта на учебното съдържание ще
бъде поголяма, което доказва ефективността от педагогическия експеримент.
Затова за цел е поставено разработване и апробиране на образователен модел по
„Домашна техника и икономика” в VI клас за формиране на предприемаческа култура,
като чрез приложението на този образователен модел се изследва степента на
познавателното равнище на учениците.
За постигане на целта са решени следните задачи:
1. Проучват се литературни източници по проблема за предприемачеството.
2. Систематизира се информационния материал по проблема за предприемаческата
култура в образователния процес.
3. Разработва се образователен модел по „Домашна техника и икономика” в VI клас
за формиране на предприемаческа култура.
4. Апробира се образователният модел, за да се установи доколко е удачен и дали
допринася за постигане на по-високо познавателно равнище у учениците.
5. Прави се анализ на получените резултати от изследването.
Обект на настоящото педагогическо изследване е познавателното равнище на
учениците от VI клас за предприемаческа култура, формирана по „Домашна техника и
икономика” в VI клас.
Предмет на изследване е процесът на формиране на предприемаческа култура у
учениците по „Домашна техника и икономика” – VI клас.
Настоящото изследване е реализирано чрез педагогически експеримент. Той е
организиран в два етапа:
 Първия етап е „Формиращ”. Този етап включва разработването на образователен
модел на учебно съдържание по „Домашна техника и икономика” за формиране на
предприемаческа култура у учениците от VI клас. Целта на този етап е да се формират у
учениците ключови компетенции по обобщени теми от учебното съдържание по
предприемачество. През този етап са проведени дидактически задачи, чиято цел е да
формира предприемаческа култура у учениците от VI клас. Представените дидактически
задачи са включени в учебното съдържание по различни обобщени теми. Тези задачи се
реализират в експерименталната група, а учениците в контролната група работят по
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традиционния начин на обучение само с учебното съдържание, представено в учебника
за VI клас.
 Втория етап е „Констатиращ”. Този етап включва апробирането на
образователния модел на учебно съдържание по „Домашна техника и икономика” и
анализ на получените резултати. Целта на този етап е да се установи доколко е удачен
разработеният по този начин образователния модел и дали допринася за постигане на повисоко познавателно равнище у учениците. Основният метод, използван в този етап, е
тестовият метод, който дава възможност да се установи нивото на знанията на учениците
по „Домашна техника и икономика” в края на учебната година. Проведен бе тест за
установяване на предприемаческата култура на учениците от двете групи, чийто
резултати са показани на фигура 1. Използваният тест (приложение 1) дава възможност
да се установи и направи сравнителен анализ на резултатите, като се определи нивото на
знанията на учениците.
98%
100
80
60
40

68 %
32 %
2%

20
0
KГ
Високо ниво

Фиг. 1

ЕГ
Ниско ниво

Фиг. 2 Резултати от теста

Резултатите от фигура 1 показват, че е доста различно нивото на интелектуалните
способности на учениците от контролната група и експерименталната група. Затова
получените данни за двете групи ни дават основание да твърдим, че експеримента в
повишава познавателното ниво на учениците и показва доста добра предприемаческа
култура.
Получените резултати от теста за знанията и уменията, получени от учениците за
предприемаческа култура, показват значителни различия. Според данните фигура 1 ЕГ е
с по-висока успеваемост в сравнение с ГК. След провеждане на експеримента учениците
са усвоили по трайно преподавания им материал по обобщените теми и процентът на
ниското ниво на успеваемост е много малък.
Същата тенденция се наблюдава и при данните в таблица 1. Получените разултати
за КГ и ЕГ показват, че сумата (Sum) на двата теста е с със значителна разлика.
От наблюдаваните стойности се вижда, че разликата в стандартно отклонение (Std.
Deviation) на двете групи е с голяма амплитуда – 2.1. което показва, че разсейването в КГ
е много по-голямо в сравнени с ЕГ. Това ни дава основание да твърдим, че разработените
задачи в експеримента допринасят за повишаване на познавателното равнище на
учениците и че притежават предприемаческа култура, с което се доказва хипотезата.
Тази тенденция се потвърждава и от данните за средно аритметичната величина
(Mean). Тя показва, че повечето ученици от ЕГ са показали високи резултати 12,45 при
максимална стойност (Max) 14.
Двата коефициента Skewness – коефициент на асиметрия и Kurtosis – коефициент
на ексцес са с много малки стойности, което показва, че разпределението и в двете
изследвани групи е близко до нормалното.
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Таблица 1. Резултати от проведения тест

КГ
ЕГ
Бр.
респонденти

N

Min

Max

Sum

Mean

Std.

20
20

3,00
10,00

14,00
14,00

194,0
249,0

9,70
12,45

3,25
1,19

Skewness
-,645
-,180

,512
,512

Kurtosis
-,806
-,710

,992
,992

20

N – брой на наблюденията
Std.
Deviation
–
стандартно
Min – минимална стойност
отклонение
Max – максимална стойност
Skewness – коефициент на асиметрия
Mean – средна аритметична величина
Kurtosis – коефициент на ексцес
Данните, отразени на фиг. 2, показват резултатите от проведения тест по „Домашна
техника и икономика” в VI клас за предприемаческа култура. От графиката се вижда
значителната разлика между ЕГ и КГ. Резултатите на КГ са доста по-ниски в сравнение
с ЕГ, което показва, че е постигнато по-високо образователно равнище чрез
приложението на дидактически задачи при формиране на предприемаческа култура.
Резултатите от педагогическия експеримент показват, че иновативните изисквания
на технологичното обучение за предприемаческа подготовка на учениците предполагат
учителят да развива собствени постановки за предприемаческата култура. Това определя
една добра и солидна подготовка на учителя по предприемачество. Освен това той трябва
да прилага и иновативния подход в работата си, не само към технологичното обучение,
но и към цялистната подготовка на учениците.
Доказателствата от педагогическия експеримент сочат също, че използваното
обучение по предприемачество е успешно по отношение на обогатяване на знания и
умения на учениците.
В класическия си вид предприемачеството може да бъде прилагано в нашата
образователна система, но за целта е необходимо преструктуриране на действащите в
момента учебни планове и програми. Формирането предприемаческата култура по
„Домашена техника и икономика” в VI клас е продължителен, сложен и многостранен
процес. Това налага приложението на дидактически задачи в обучението в учебния
процес. Основните аспекти на формирането на предприемаческа култура са:








Учениците да разбират това, което им се обяснява;
Обяснението да бъде придружено с демонстрация;
Достатъчна продължителност на практически занятия;
Съблюдаване на правилата за работа
Целенасоченост и съзнателно упражнение;
Високо качество на инструментите и материалите;
Съблюдаване на физическите и психическите особености на личността.

Извършените проучвания в съответната литература, проведеното изследване и
методически разработки дават основание да се направят следните изводи.
1. Ефективността при формиране на предприемаческа култура в обучението по „Домашна
техника и икономика” зависи от:
 Предварителна подготовка на учениците за предстоящата операция наличието на
интерес към нея и към нейното изучаване;
 Предварителната подготовка на учителя, за да направи образцова демонстрация;
 Използването на подходящи методи и средства.

137





Достатъчно упражняване на оперативните действия;
Своевременно отчитане на допуснатите пропуски;
Своевременни корекции.

2. Желаните резултати в процеса на обучение се постигат чрез онагледяване на изучаваните
обекти; ясните и точни възприятия на учениците, които се постигат в обучението чрез
приложението на дидактически задачи за формиране на предприемаческа култура. Така се
провокира активната мисловна дейност на учениците.
3. За подобряване съдържанието на обучението по „Домашна техника и икономика” в VI
клас е необходимо преструктуриране на ДОИ относно знанията и уменията на учениците и на
учебна програма, като бъде заложено предприемачеството в обучението.
Проведеното педагогическо изследване и изведените изводи от него показват
възможностите на учебното съдържание за формиране на предприемаческа култура у учениците
по Домашна техника и икономика в VI клас и постигане на по-високо познавателно равнище.
Формирането на познавателната активност е в пряка връзка и зависимост от педагогическото
майсторство на учителя да прилага в своята работа подходящи методи и средства, от конкретните
условия за провеждане на учебния процес и от мотивацията на учениците да усвоят предвиденото
учебно съдържание. Усвояваните практически умения са основа за надграждане и придобиване
на нови практически умения в процеса на обучение по „Домашна техника и икономика“.
Настоящата статия е извадка от дипломна работа, която обхваща само част от проблема, за
формиране на предприемаческа култура у учениците, който има фундаментална роля за
обучението по „Домашна техника и икономика”. Видно е, че формирането на предприемаческата
култура води до постигане на по-високо познавателно равнище у учениците като ги прави хора
готови да поемат своя риск в живота и да носят пълна отговорност за делата си.
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Приложение
ТЕСТ
Трите имена ……..…………………………........................................ клас……., №. .........
Уважаеми ученици,
Предлагаме Ви един тест, чиято цел е да установи нивото на функционална грамотност,
формирана в часовете по “Домашна техника и икономика”.
Тестът е елемент на педагогическо изследване и няма оценъчен характер в прекия Ви
учебен процес.
Желаем Ви приятна работа и успех!
Свържете понятията от колона А със съответните определения в колона Б:
Колона А
Колона Б
а) Следствие от нарушения при неправомерно
1. Предприемач
сключени договори, причиняване на вреди и
други.
б) При неспазване на обществени порядки,
бездействие, с което се нарушава или заплашва
2. Мениджмънт
обществения ред, неспазване на актове на
администрацията.
3. Гражданска отговорност

4. Дисциплинарна отговорност

5. Административна отговорност

6. Наказателна отговорност

в) Дейност, която изисква новаторско мислене и
управленски умения, необходими за основаването и
управлението на едно предприятие;

г) Нарушаване на трудовите задължения
(неявяване на работа, закъснение или напускане,
явяване на работа в състояние, което не
позволява
нормалното
изпълнение
на
задълженията и др. ).
д) Лице, което поема риск, за да създаде нов продукт
или да разработи по-добър начин за управление на
предприятието.

е) При престъпно деяние като кражба, обида,
клевета, грабеж, измама, изнудване, подкуп,
хулиганство, шпионаж, вредителство против
Републиката, убийство и др.

Отговорете на въпросите:
1.
Избройте няколко личностни качества, които биха ви помогнали да станете
успешен предприемач.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2.
Напишете, какво трябва да съдържа един бизнес-план.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Благодарим Ви за съдействието!
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