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ABSTRACT: Non-traditional forms of education should be included in the students. 
The design form and experiential learning experience and provide activity and moti-
vation to carry out cognitive and practical activity and therefore are very suitable for 
development of creativity of future teachers in their technological training, as well as the 
construction of ecological culture.
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У нас все още липсва стандарт за учителска професия, който уточнява 
същността на професионално-педагогическата компетентност. Според про-
учване на Я. Тоцева [8, с. 40– 49] по темата, в руската педагогика водещ е под-
ходът към структурата на компетенциите на педагога, представен в трудовете 
на И. Лернер, В. Краевски, А. Хуторски и др., които предлагат „всяка компе-
тенция да се разглежда като единство от три съставни части: 

– когнитивна, която включва педагогическите и специално предмет-
ните знания; 

– операционално-технологична – владеенето на методите, технологи-
ите, способите за педагогическо взаимодействие, методите за обуче-
ние по конкретния учебен предмет; 
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– личностна – етическите и социални позиции и нагласи, черти на ли-

чността на специалиста“ [2].
Считам, че екологичната култура и способността за осъществяване на 

творчески подход в познавателната и практико-приложната дейност у педа-
гога представляват важна част от общата му педагогическа компетентност и 
по-конкретно могат да се причислят към социалните позиции и нагласи. Те 
се формират в процеса на цялостната подготовка, а не от изучаването на кон-
кретна учебна дисциплина.

Методиката на обучение по домашен бит и техника може да има съ-
ществен принос в тази насока. За развитие на художествено-творческите и 
техническите способности у личността са особено подходящи природните 
материали. Те са предпочитани не само заради своето разнообразие и изо-
билие, но и заради това, че набавянето им не е свързано с необходимостта от 
средства за закупуване. Паралелно с овладяването на техники за обработка и 
създаване на композиции, се усвояват знания за природата – за нейното опаз-
ване и поддържане на равновесието, за растителните и животинските видове.

Студентите от специалностите ПУНУП и НУПЧЕ се запознават с осно-
вите на природознанието в първи курс, а в четвърти изучават методиката на 
преподаване на тази научна област от знания, включена в програмите за І – ІV 
клас по роден край, околен свят и човекът и природата.

В учебното съдържание по Домашен бит и техника са заложени дейнос-
ти за събиране, хербаризиране и обработване на природни материали – усво-
яват се техники за апликиране и обемно конструиране. Затвърждаването и 
обогатяването на знанията за природата предполага осъществяване на ефек-
тивни междупредметни връзки между учебните предмети от двете културно-
образователни области, а така също и използването на разнообразни форми 
за обучение. Екологичната насоченост присъства и в двете направления.

Природата е необятна и интересна, както и възможностите за нейното 
опознаване. Проблем е ограниченото учебно време, в което трябва да се реа-
лизират редица цели в обучението.

Според схващанията на Х. Вернер, Е. де Боно, Е. Ериксън, Х. Дрейфус, 
обобщени и представени от Б. Минчев [3], традиционните форми на обуче-
ние нямат значим развиващ ефект. Опитът ми като педагог и редица изслед-
вания [4, 5, 6, 7] подкрепят тезата, че за трайно усвояване на знания и умения 
в настоящия етап, за развитието на креативността у младите хора, както и на 
екологичната им култура, е необходимо да бъдат създадени условия за актив-
ното им участие в образователния процес.

В тази връзка нетрадиционните форми се оказват по-полезни от тра-
диционните. Обикновено те предполагат занимания извън класната стая (ау-
диторията), отворен тип обучение, работата в екип е по-широко застъпена. 
Нетрадиционните форми са предпочитани заради условията, които гаранти-
рат активност и самостоятелност на участниците, макар че подготовката им 
е по-трудоемка.
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В последните години придобиват популярност проектното обучение, уче-

нето чрез опит и преживяване, които са изключително подходящи за изучаване 
на природата и придобиването на умения от практико-приложната област.

За да успеят бъдещите педагози да разберат тяхната същност, специфи-
ка и ефективността им в учебния процес, е целесъобразно самите те да станат 
участници в подобни форми.

Дж. Дюи свързва активността на детето с факторите, които оказват 
влияние върху развитието му. Например един от най-важните фактори, вли-
яещи върху познанието, е действието (Б. Минчев се позовава на Дж. Дюи и 
др. конструктивисти).

Считам, че за да се усвоят в достатъчно висока степен необходимите 
знания, умения и ключови компетентности у студентите, подготовката им 
трябва да се основава на активна познавателна и практико-приложна дей-
ност. Проектът, като една нетрадиционна форма, предлага такива възмож-
ности, а резултатът повишава самочувствието и увереността на участниците.

Друг фактор, който според възгледите на редица психолози като Л. Ви-
готски, Х. Вернер, Е. Ериксън и др. допринася за индивидуалното развитие на 
човека, е културата.

Немският психолог Х. Вернер пръв забелязал паралелизма между кул-
турната еволюция на психиката и онтогенезата (индивидуалното развитие). 
Развитието и в двете области се състои в нарастваща диференциация и йе-
рархизация на психичните функции. Подобно на Л. Виготски и независимо 
от него Х. Вернер твърдял, че висшите функции дават форма и направление 
на нисшите функции на психиката. Иначе казано, културните форми на пре-
живяване и действие доминират йерархично над нисшите [Б. Минчев. Психо-
логия на човешкото развитие. В., 2005].

Споделям становището на гореспоменатите автори, че културните 
форми играят роля на мотивационен фактор, който влияе както на процеса 
на усвояване на знания и умения, така също във формирането на мироглед и 
отношение към даден проблем. Децата в детските градини и училищата с же-
лание се включват в подготовката за честване на празници. В такава, наситена 
с емоции ситуация, в която те са активни участници, по-лесно и по-трайно се 
запомнят и осмислят културните традиции и обичаи.

В процеса на усвояване на педагогическа правоспособност, наред с 
овладяването на фактологичния материал, студентите от специалностите 
ПУНУП и НУПЧЕ трябва да усвоят определени социо-културни норми и 
умения за самостоятелното им реализиране. За бъдещите детски и начални 
учители не е достатъчно само овладяването на традиционната методика за 
преподаване на съответния учебен предмет. Особено важно за съвременния 
учител е познаването на разнообразни форми и методи, чрез които се прово-
кира познавателната активност, продуктивната практико-приложна дейност 
на подрастващите, възможностите за надграждане на екологичната култура, 
предаването на културните традиции.

Развитие на екологичната култура и креативността като социални позиции ...
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Работата по проект, съчетана с ученето чрез опит и преживяване, пред-

лагат възможности за реализация на изложените аспекти в подготовката на 
бъдещите педагози. Активното им участие в тези форми за методическа и 
технологична подготовка, допринася за по-ефективно усвояване на знания 
и умения, придобиването на организационен опит, развитие на креативното 
мислене, като същевременно по-добре се опознават културните измерения на 
обществото. Определяща роля за създаването на мотивация за постигане на 
такива постижения има интересът на участниците към темата, както и значи-
мият краен резултат, свързан с публична изява.

За да вникнат в същността, особеностите и ефекта на тези форми, със 
студентите разработихме съвместен проект. Те бяха активни партньори в оп-
ределянето на конкретните параметри в работата – тема, материали, задачи, 
сюжет, работни групи.

Няма по-чакан и желан празник през зимния период от Коледа и Нова 
година и затова студентите избраха точно тази тема, която съдържа и разноо-
бразни възможности за практико-приложна дейност. Идеята бе да се подгот-
ви тематична изложба в навечерието на празниците. За да я конкретизираме, 
беседвахме върху традициите, тенденциите и проблемите, свързани с праз-
ника, с необходимостта от пестене на суровини и материали, с опазването на 
природата. Така възникна идеята за тема на проекта – „Еко Коледа“. В тази 
връзка участниците се обединиха около мнението, че е целесъобразно да се 
работи предимно с природни материали, тъй като: 

– те се намират в изобилие, набавянето им е лесно, приятно и безплатно; 
– технологичната им обработка не изисква значими финансови средства; 
– освен техниките за работа с природни материали, описани в учебни-

ците по домашен бит и техника, има и други, които са интересни и 
различни, резултатите от прилагането им са впечатляващи; 

– разнообразието от видове, форми и багри в природата създава пред-
поставки за проява на въображение в процеса на практико-прилож-
ната дейност; 

– както самите растения, тяка и изработените от тях изделия създават 
неповторима атмосфера и уют.

Поради факта, че няма единно утвърдено становище относно тълку-
ването на понятието „екоматериали“, решихме, че тук освен приоритетното 
използване на природни материали, можем да причислим и материали с ес-
тествен произход като хартия, памучни, ленени, конопени, вълнени тъкани.

Цели на проекта: 
1. Усвояване на модел за предаване на културни форми на преживяване.
2. Запознаване с нетрадиционни форми за осъществяване на техноло-

гично обучение.
3. Развитие на технологичната и екологична култура на студентите.
4. Развитие на художествено-творческите способности – проява на кре-

ативност по отношение на формообразуване на обекти, естетическо изграж-
дане на изделията и създаване на собствени композиции.
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Задачи: 
1. Изясняване на термините „екоматериали“ и „екологична култура“.
2. Да се обогатят представите на студентите за многообразието на рас-

тителните видове.
3. Усвояване на знания за природните материали и умения за техноло-

гичната им обработка.
4. Да се проучи информацията, свързана с естеството на празника Ко-

леда – история, същност, специфика, роля в обществото. Да се проучат харак-
терните символи, атрибути, обстановка, характерни ястия.

5. Запознаване с основни правила за подреждане на маса.
6. Да се проучат практическите задачи, свързани с темата в одобрените 

учебници в І – ІV клас.
4. Проучване на алтернативни идеи в Интернет, свързани с изработва-

нето на украса за празника.
6. Разработване на концепция за изложбата – пресъздаване на празнич-

на домашна обстановка за Коледа. Конкретизиране на основните обекти – 
елха, трапеза, кът с камина, украса на прозорците, ароматен кът, подаръци, 
друга украса.

8. Сформиране на работни групи, разпределяне на практическате задачи.
9. Представяне на идеи за реализиране на задачите от работните групи, 

обсъждане и съгласуване с останалите.
10. Подреждане на изложба.
Проектът бе реализиран в условията на повишен интерес и активност 

от страна на участниците. Измеренията на получените резултати могат да са 
обобщят в три направления.

В педагогически аспект 
• Студентите се запознаха със същността на проектното обучение.
• В условията на създадената от самите тях организация на работата, у 

тях се развиха редица важни ключови компетентности. Например, 
умението за учене се развива в условията на самостоятелна работа 
с учебна документация, при която се установява и обобщава инфор-
мация, а след това се търсят възможности за нейното обогатяване.

Културна осъзнатост и творчество.
Според Д. Балкански за интелектуалното развитие на личността при-

оритетна роля имат творческите способности [1, с. 29]. Ето защо в процеса 
на педагогическата подготовка на студентите, е много важно те да се обуча-
ват в условия, в които не само се овладяват наготово знания и умения. За 
да станат мислещи, креативни личности, способни в бъдеще самостоятелно 
да надграждат и развиват интелектуалния си потенциал, те трябва да станат 
активни участници в усвояване на новия материал и да се стимулират към 
творческата му интерпретация.

Това е изключително важно за технологичната подготовка на студенти-
те и овладяването на педагогическите аспекти за методическа реализация в 

Развитие на екологичната култура и креативността като социални позиции ...
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училище. За да придобият нужните компетентности и интелект, необходими 
на съвременния педагог, обучението им трябва да се осъществява в условия, 
които стимулират тяхната активност и креативност.

Проектът, който разработихме съвместно със студентите съдържа по-
тенциални възможности за проява на творчество. За това допринасят: осигу-
ряването на голямо разнообразие от природни и други естествени материали 
(различни по форма макарони), намиране и усвояване на техники за тяхната 
обработка, висока мотивация за постигане на оригинални решения.

Креативността се отключва, когато субектът е мотивиран да поеме оп-
ределена отговорност и когато му бъде осигурена максимална самостоятел-
ност, за да я реализира. Разбира се, процесът на създаване на иновация е не-
обходимо да се направлява от ментора много дискретно – да се дават съвети, 
а не указания. Когато смятаме, че участник в проекта греши, да го накараме 
сам да се замисли върху целесъобразността на онова, което прави, като при-
помняме отново темата, или сюжета, или акцентите в композицията. В рабо-
тата ни с групите, се налагаше често да се връщаме към тълкуванието на по-
нятията „еко материали“ и „еко Коледа“. Например когато студентите посяга-
ха към често използваните в ежедневието традиционни лъскави панделки за 
украса, ги насочвахме към търсенето на други, естествени материали, за да не 
се „бяга“ от темата. Тогава те започват да търсят алтернативни варианти, да 
измислят и прилагат свои идеи. В резултат на това в процеса на самостоятел-
ната си работа те стигат до целесъобразни и нестандартни решения, разбират 
и запомнят смисъла на новите понятия.

 

При създаването на концепцията за подреждане на изложбата отново 
използвахме метода на мозъчната атака, за да бъдат генерирани максимален 
брой идеи и да се осигури активността на всички.

Имаха желание да усвоят повече, тъй като техниките им бяха интерес-
ни. Задачата им беше да ги приложат творчески в свои проекти, алтернативни 
на намерените.
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Проектът създава възможност за проявява на инициативност и пре-

дприемачество.
Обогатяване на екологичната култура
• Изясняване на основни понятия: екологосъобразна дейност и пове-

дение, екоматериали, еко Коледа.
• Обогатяване на знанията за растителните видове.
• Усвояване на правила за събиране на природни материали, без да се 

нарушава природното равновесие.
Обогатяване на технологичната култура 
• Усвояване на технологии за хербаризиране и съхранение на природ-

ни материали.
• Усвояване на технологии за обработване и комбиниране на природ-

ни и естествени материали.
В заключение мога да обобщя, че в условията на проектната форма за 

организация, при която се съчетават аудиторната заетост на студентите и са-
мостоятелната им работа, се провокират и развиват редица необходими за 
един бъдещ педагог социални позиции и нагласи като креативност и еколо-
гична култура. В същото време те придобиват умения за работа в екип, обога-
тяват се и се конкретизират представите им за организация и реализиране на 
проектно-базирано обучение. С други думи, използването на нетрадиционни 
форми в подготовката на студентите допринася за по-ефективно и многоас-
пектно овладяване на важни за съвременния педагог компетентности.
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