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ABSTRACT: Technological training in preschoolers is associated with reproducing pro-
cess support. Summarizing the ideas of objects from the environment contributes to the 
release of the visual support and to transition to the so called „Pure“ reproduction. The 
accumulation of knowledge, skills and competencies in the design activity is evidence of 
the extent of forming technical preparation of pre-school children.

KEYWORDS: constructive technical, technological training.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-131/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Технологичната подготовка включва технологично възпитание и обу-
чение, което е техническо, технологично или трудово, в зависимост от харак-
тера на дейността, която изпълняват децата в конструктивно-техническата 
дейност.

Конструктивно-техническата дейност може да се разглежда в два ас-
пекта: първият е свързан с осъществяването на конструктивно-техническата 
дейност в социалната практика (насочена към създаване, построяване, из-
граждане на нови обекти и предмети с определени функционални характе-
ристики) и вторият с осъществяването на тази дейност с учебни цели – „да 
се формира положително отношение, потребност и готовност за съзнателно 
упражняване на съответния вид труд“ [6: 254].

В последните програми за възпитанието на децата от предучилищна въз-
раст конструктивно-техническата дейност се свързва с някои немско-езични 
конструкции в методиката и най-вече с израза „Formen, bauen und basteln“. В 
превод на български тези глаголи означават „създавам“, „изграждам“, „строя“, 
„правя с определена форма“. Така дефинирана конструктивно-техническата 
дейност на децата се определя като специфична техническа дейност.
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Конструирането в периода на детството е фокус от опит, познание, 

творчество – минало, сегашно и бъдеще, преплетено в индивидуалния стил 
на развитие на детето. Възприемането на тази изходна постановка определя 
и многообразието от концепции (Л. А. Венгер, Д. Г. Пирьов, Н. Н. Поддяков, 
Е. Русинова, Т. Делчева, М. Каменова, А. Н. Давидчук, Р. Парамонова, Сеймур 
Пейпърт, Жан Пиаже, М. Монтесори; А. Н. Давидчук; М. Каменова, Т. Дел-
чева, Р. Паскалева, В. Н. Нечаева, З. В. Лищван, Роберт Фулгум, Петер Смит, 
Нина Бюлов, Х. П. Суинкелс-Куилаарс, Ж. М. Вайзер, Дженис Джонсън; В. И. 
Логинова; В. Нечаева; Н. Н. Поддяков; Е. Русинова, М. Баева, Л. Малинова; 
Н. Божков, В. Георгиева, М. Кавданска; Д. Джонсън, Х. Тарднер, Л. Ласло, К. 
Баирстов, К. Фреденс, Петер Цвик, Алън Анов) за осъществяване на техноло-
гичната подготовка на децата от предучилищна възраст в детската градина.

В педагогиката и психологията детското конструиране е представено в 
различни концепции и анализирано от множество гледни точки. То има зна-
чимост на средство, на форма, на водещ принцип, метод, подход и пр., в зави-
симост от гледните точки и позиции на педагозите, а също и от желанията и 
личния опит на децата.

Основни форми на дейността на децата по техническо конструиране 
и моделиране, като в нея за основен признак е използван характерът на дей-
ността на детето в зависимост от начина на поставяне на задачата и начина на 
онагледяване на процеса, са: 

• конструиране и моделиране по образец; 
• конструиране и моделиране по предоставена техническа докумен-

тация; 
• конструиране и моделиране по словесно описание; 
• конструиране и моделиране по тема; 
• конструиране и моделиране по зададени условия; 
• конструиране и моделиране без предварително дадена информация 

и ограничения.
Овладяването на тези основни форми на конструктивно-техническа-

та дейност в педагогическото взаимодействие дава възможност на детето „да 
овладее някои съществени и достатъчни белези и свойства на материалните 
системи, конструирани от възрастния, … активно да участва в самостоятел-
ни и познавателни действия и процедури, стимулирани от педагога“ [8: 191], 
способства за повишаване степента на развитие на технологичната подготов-
ка на децата от предучилищна възраст.

Целта на педагогическото проучване е да се установи степента на фор-
миране на технологична подготовка на 6–7-годишни деца, като резултат от 
участието им в конструктивно-технически и битови дейности.

За оценяване технологична подготовка, резултат от обучението по об-
разователно направление „Конструктивно-технически и битови дейности“ в 
подготвителна група имат значение следните показатели.

Технологичната подготовка на 6-7-годишни деца 
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Таблица 1. Критерий и показатели за оценяване резултатите от изследването

Критерий Показатели
Овладяване 
формите на 
дейността

1.  Конструиране и моделиране по образец 
2.  Конструиране и моделиране по предоставена техническа 

документация
3.  Конструиране и моделиране по словесно описание.
4.  Конструиране и моделиране с определяне само на обекта 

или темата.
5.  Конструиране и моделиране по зададени условия
6.  Конструиране и моделиране без предварително 

даденаинформация и ограничения

Дидактическите тестове, изграждащи системата на методиката за ди-
агностика на знанията и уменията за изпълнение на трудова задача, според 
съдържанието си са тестове за постижение, а като отделни структурни еле-
менти изграждат тестова система, т. н. тест стълбица. Използвануят в експе-
рименталната работа тест стълбица е последователна комбинация от тестове 
на различни нива на усвояване на учебна информация, като всяка задача е с 
по-висока трудност от предходната. Всеки отделен тест, включен в тестовата 
система за диагностика на технологичната подготовка според равнището на 
овладяване формите на дейността, се характеризира по следния начин: 

Тест 1. Конструиране и моделиране по образец. Дидактически тест за 
отчитане равнище на знанията и уменията за конструиране и моделиране по 
образец на познат обект. Децата решават техническа задача за конструиране 
и моделиране по образец на познат обект от деца на 6–7 години.

Тест 2. Конструиране и моделиране по предоставена техническа доку-
ментация. Дидактически тест за отчитане на равнище на знанията и умения-
та за конструиране и моделиране по предоставена техническа документация 
на познат обект. Техническата задача е за конструиране и моделиране по пре-
доставена техническа документация на познат на деца на 6–7 години обект.

Тест 3. Конструиране и моделиране по словесно описание. Дидактиче-
ски тест за отчитане на равнището на знанията и уменията за конструиране 
и моделиране по словесно описание на познат обект с техническа задача за 
конструиране и моделиране по словесно описание на познат обект от деца на 
6–7 години.

Тест 4. Конструиране и моделиране с определяне само на обекта или 
темата. Дидактически тест за отчитане на равнище на знанията и уменията 
за конструиране и моделиране с определяне само на обекта или темата, а тех-
ническата задача е конструиране и моделиране с определяне само на познат 
обект или тема от деца на 6–7 години.

Тест 5. Конструиране и моделиране по зададени условия. Дидактиче-
ски тест за отчитане на равнището на знанията и уменията за конструиране 
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и моделиране по зададени условия на познат обект. Техническата задача на 
6–7-годишните деца е за конструиране и моделиране с определяне само на 
конкретни условия.

Тест 6. Конструиране и моделиране без предварително дадена инфор-
мация и ограничения. Дидактически тест за отчитане на равнището на зна-
нията и уменията за конструиране и моделиране без предварително дадена 
информация и ограничения. Техническата задача е конструиране и модели-
ране по собствен замисъл.

Тестовете бяха реализирани в условията на възпитателно-образова-
телното взаимодействие с децата, съобразно задачите на Програмна система 
„Ръка за ръка“ и учебни материали на издателство „Просвета“.

Обобщеното представяне на получените резултати са представени в 
Таблица 2 и Диаграма1.

Таблица 2. Равнище на технологична подготовка  
по критерий Овладяване формите на дейността

КРИТЕРИЙ 
Овладяване формите на дейността

Степен  
на технологична подготовка 

Ниска 
степен

Средна 
степен

Висока 
степен

ПОКАЗАТЕЛИ

1. Конструиране и моделиране  
по образец

4,54% 22,73% 72,73%

2. Конструиране и моделиране 
по предоставена техническа 
документация

16,64% 40,91% 45,45%

3. Конструиране и моделиране  
по словесно описание

9,09% 31,82% 59,09%

4. Конструиране и моделиране с 
определяне само на обекта или темата

4,55% 59,09% 36,36%

5. Конструиране и моделиране  
по зададени условия

22,73% 36,36% 40,91%

6. Конструиране и моделиране  
без предварително дадена 
информация и ограничения

13,64% 22,73% 63,63%

Добрите резултати при конструиране и моделиране по образец се дъл-
жат преди всичко на факта, че в предучилищна възраст тази форма на дейност 
е най-прилагана. Тя е най-достъпна и чрез показа и обясненията на учителя у 
децата се създава модел за обследване и пресъздаване на технически обекти. 

Технологичната подготовка на 6-7-годишни деца 
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За да се създадат още по-добри условия за възприемане на конструктивните 
и технологични характеристики на изделието, което е гарант за по-пълно и 
цялосно изграждане у детето образ на дейността, някои по-сложни движения 
могат да бъдат повторени или допълнително онагледени. Нагледният образец 
и конкретните указания за начините на неговото пресъздаване улесняват де-
цата в изпълнението на поставените конструктивни задачи.

Постиженията с „висока степен“ по втори показател – 10 деца или 
45,45% доказват, че тази форма на дейност е достъпна и приложима в пре-
дучилищна възраст, но трябва да бъде прилагана още от малките групи и съ-
ответно степенувана по трудност – от разчитане до създаване на техническа 
документация. Затрудненията произтичат от от обстоятелството, че вместо 
действителният модел или изделие, служещ за образец, на децата се предлагат 
негов графичен заместител – техническа рисунка, скица, схема.

Диаграма 7. Показатели в % – ниско, средно и високо

При „Конструиране и моделиране по словесно описание“ отсъствието 
на образец на обекта, както и каквато и да е документация за него, налага 
да се решават много по-сложни задачи в сравнение с тези при първите две 
форми. Постигнатите много добри резултати на 10 от децата са показател за 
по-големи способности за запаметяване на дадените в началото разяснения. 
Затрудненията при останалите се дължи на факта, че не разполагат непре-
къснато с нагледна информация. Тази форма на конструктивно-техническата 
дейност дава възможност на децата в някои случаи да проявят свои творче-
ски виждания, тъй като словесното описание може да провокира у тях твор-
ческо въображение.

Конструиране и моделиране по тема (Тест 4) дава много по-голяма сво-
бода за самостоятелен избор на конструкцията и начина на изграждане на са-
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мия обект. Въпреки сложността на тази форма на конструктивно-техническа 
дейност няма несправили се деца.

При провеждане на Тест 5 по-голяма част от децата изпитаха затруд-
нения. В процентно отношение това е формата на дейността, при която се 
получиха най-ниски резултати. Несправилите се деца на 6–7 години са 5 или 
22,73% от общия брой изследвани. Само 9 деца успешно се справиха с поста-
вената задача. Нашето обяснение на наблюдаваното явление е, че сложността 
на определяне, разбиране и спазване на релациите функция – конструкция; 
ергонометрични съответствености; материали и техники за обработване и т. 
н. са възпрепятствали получаването на по-добри резултати.

Не са се справили 3 деца с поставената задача – Тест 6. У тези деца няма 
изградени умения за пресъздаване на образи в съответствие с нов мотив, за-
дача или идея. Те манипулираха с материала, но не проявиха инициатива при 
планирането и организирането на дейността. По-голяма част от групата – 14 
деца, демонстрираха в процеса на поставяне на целта, планирането, органи-
зирането на материалната среда и реализирането, както и на диагностиката и 
контрола над готовото изделие, използване на вече усвоени знания. Те опери-
раха с репродуктивни образи в нови съчетания, проявиха пробно-търсещи и 
специализирани изпълнителски действия.

Анализът на получените резултати насочва към следните изводи: 
• Технологичната подготовка в предучилищна възраст е свързана с 

възпроизвеждащия процес по опора (нагледна – образец, модел или 
словесна – описателна тема), който бавно се преобразува във възпро-
извеждащ без опора, т. е. в чист продуктивно-творчески.

• Обобщаването на представите за предметите от заобикалящата сре-
да спомага за освобождаване от нагледната опора и към преминаване 
към т. нар. „чисто“ възпроизвеждане.

• Натрупването на знания и умения, формирането на поведенческа 
(технологичност на действията) и емоционална (изградени отноше-
ния и поведенчески нагласи) готовност за творческа дейност в об-
ластта на техниката е доказателство за технологичната подготовка на 
децата в предучилищна възраст.
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