
139

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ НА ПРОЕКТНО-
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ  

ЗА СТУДЕНТИТЕ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ

Керанка Г. Велчева

AN EDUCATIONAL MODEL FOR DESIGN  
AND SURVEY RESPONSIBILITY FOR STUDENTS  

IN TECHNOLOGICAL EDUCATION

Keranka G. Velcheva
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В процеса на проектната дейност човек се сблъсква с необходимостта 
от постоянни изследвания, с проявата на продуктивно и творческо мислене, с 
анализиране на съществуващото състояние на обекта (процеса). Проектира-
нето може да се смята за основен инвариантен компонент в професионална-
та култура на всеки специалист, включващ: поставянето и разрешаването на 
реално съществуващ проблем, реализацията му с помощта на разнообразни 
технологии за създаване на нещо ново.

Идеите за теоретичната концепция за проектното обучение са открити 
и приложени от прагматичния педагогДж. Дюи и американски педагози но-
ватори. Твърденията на Дж. Дюи са, че истински ценен и полезен за хората е 
практическият резултат, насочен към обществото. Обучението, основаващо 
се на проектния подход включва: 

• проблематизация на учебния материал; 
• познавателна активност и практически ориентирана дейност на децата; 



140
• връзка на обучението с играта, работата (труда), живота на детето; 
• проектиране и рефлексия, материално-технически, морално-естети-

чески и др.
В 80-те години на двадесети век основната практико-ориентирана 

област в училищното образование – трудовото обучение – отново се обръ-
ща към идеята за проектно обучение. Това е било свързано с внедряването 
в учебния процес на конструкторско-технологичната система на трудовото 
обучение, основните идеи на която се съдържат в следното: 

➢ съчетание на изпълнителската и интелектуалната (изобретателската 
и творческата) дейност; 

➢ изработването на всеки обект на труда се предшества от разработка на 
неговата конструкция и технологията за изпълнението му (проектира-
не или изучаване на процеса на проектиране на даденото изделие).

➢ проектните задачи са два основни типа – конструкторски и техноло-
гични [5].

В Държавните образователни изисквания (ДОИ) на Културно-образо-
вателната област (КОО) „Бит и технологии“ се посочва „учениците да предла-
гат, доказват, съмнения и планират сами своите дейности по проектиране…“ 
и това довежда до необходимостта от формиране на проектно-изследовател-
ска компетентноств подготовката на студентите – бъдещи учители по учеб-
ните предмети – „Домашна техника и икономика“, „Технологии“.

Целта на настоящата публикация е изясняване на структурните компо-
ненти на проектно-изследователската компетентност на студентите от специ-
алност „Техника и технологии“.

За постигане на целта са дефинирани следните задачи: конструиран е 
образователен модел за проектно-изследователската компетентност; разгле-
дани и анализирани са ключовите компетентности, определени от Европей-
скатакомисия (ЕК)[7, 8].

Определението „компетентност“ според Европейската квалифика-
ционна рамка за учене през целия живот означава доказана способност за 
използване на знания, умения и личностни, социални и/или методологични 
дадености в работни или учебни ситуации и в професионално и личностно 
развитие. Определените с Европейската референтна рамка осем ключови 
компетентности са: 

1.  Общуване на роден език.
2.  Общуване на чужди езици.
3.  Математическа компетентност и основни знания в областта на 

природните науки и технологиите.
4.  Дигитална компетентност.
5.  Умение за учене.
6.  Обществени и граждански компетентности.
7.  Инициативност и предприемачество.
8.  Културна осъзнатост и творчески изяви [8].
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Според посочения вече документ „компетенциите“ в областта на даде-

на дейност се разглеждат като комплексно владеене на специфични знания, 
умения и поведенчески модели в гъвкав план. Компетенцията е готовност на 
индивида ефективно да организира вътрешни и външни ресурси за пости-
гане на целите и способността му да решава определен клас професионални 
задачи. В тази връзка компетентността в дадена област се разглежда като съв-
купност от компетенции (знания, умения, отношения, опит), необходими за 
ефективна дейност [8].

Ключовите компетенции (базови, основни) са знания и умения, на-
гласи и оценъчни отношения, без които не е възможно осъществяването на 
дадена дейност, поведение, решение. Те имат значителна продължителност и 
осигуряват варианти на адаптивно поведение, действие или решение в раз-
лични ситуации.

Специфичните, диференцирани компетенции са свързани със знания, 
умения, нагласи и оценъчни отношения на личността за определена сфера. Те 
осигуряват по-високи постижения, позволяват да се различават високите от 
средните постижения, по-добрите от по-малко добрите. Те са предпоставка за 
качеството и прецизността на резултатите в дадена област [8].

На национално равнище ЕК поставя на държавите членки следните 
задачи: да осигурят ефективно инвестиране в образователните системи и 
системите на обучение на всички равнища (от предучилищна възраст до ви-
сше образование); да подобрят резултатите в сферата на образованието, като 
обърнат внимание на всеки сегмент (предучилищна възраст, начално, средно 
и висше образование) в рамките на интегриран метод, обхващащ ключови 
компетенции и целящ да намали преждевременното напускане на училище; 
да повишат отвореността и пригодността на образователните системи, като 
изградят национални квалификационни рамки и съгласуват по-добре обра-
зователните резултати с нуждите на пазара на труда; да подобрят излизането 
на младите хора на пазара на труда чрез интегрирани действия, включващи 
насоки, съвети и обучение на работното място[7].

Всеки бъдещ учител, за да се приспособи към динамичните промени 
в обществото и отговори на изискванията му, е необходимо да притежава 
по-широк спектър от компетентности: ключови, професионални, граждан-
ски и социални. Технологиите играят централна роля на всички равнища на 
образованието и встъпват като катализатори за образователни промени. За 
учителите става важно не толкова предаването на факти и знания, колкото 
формулиране на важни и значими за обществото компетенции, необходи-
ми на младите хора, за да могат успешно да се адаптират към глобалните 
промени. Развитието на умения и компетенции, на които не е обърнато дос-
татъчно внимание досега в образователната система, се поставя на преден 
план.

Съвременното разбиране за проектиране е – дейност за управление на 
проекти в различни области (сфери) в човешката дейност, т. е. специално ор-

Образователен модел на проектно-изследователската компетентност ...



142
ганизирана съзидателна дейност на човека по преобразуване на обкръжава-
щата действителност и на самия себе си.

За проектната дейност са характерни признаците: 
➢ насоченост за достигане на конкретните цели, очакваните резултати 

от дейността; 
➢ комплектност– отчитат се външните и вътрешните фактори, които 

влияят пряко или косвено върху резултатите от проектната дейност; 
➢ ограниченост на ресурсите – човешки, финансови, материално-тех-

нически, морално-естетически и др.
Под „проектиране“ в педагогическата наука се разбира създаването на 

нови учебни и дидактически материали, нови форми, средства и методи за 
организация на педагогическия процес. Проектирането от техническа гледна 
точка е свързано с конструирането – процес за създаване на модели, машини, 
съоръжения, технологии за изпълнение на проекти. Конструирането в про-
цеса на обучение е средство за задълбочаване и разширяване на получените 
теоретични знания и развитие на творческите способности, изобретател-
ските интереси на обучаемите, графичните (изпълнение на чертежи, скици, 
схеми и др.), предметно-манипулативните (моделиране или построяване на 
опитни образци, устройства с практическа насоченост). В технологичното 
обучение видовете проектиране са взаимосвързани, поради интегративния 
му характер. Проектирането предполага мисловни операции и определени 
действия по създаване, проектиране и конструиране на технически обект или 
ново учебно-дидактическо средство.

Професионалната подготовка осигурява на учителя технико-техно-
логични, икономически познания; знания за историята и перспективите за 
развитие на техниката и технологии, научната организация на труда и произ-
водството; прилагане на методите и формите за техническо творчество; ме-
тоди за изследване и прогнозиране на педагогически и технически явления; 
широка политехническа образованост; развитие на икономическото, техно-
логичното мислене, умения за управление на разнообразното съвременно 
техническо оборудване [5].

Интеграцията на социално-икономическото пространство, технико-
технологичната среда – това са „стандартите“ за професионалното образо-
вание на бъдещите учители по техника и технологии (в близкото бъдеще и 
по предприемачество), предполага реализацията на основните компоненти 
на професионално развитие, формиране на педагогически компетенции, в 
частност съдържателните знания и умения на проектно-изследователската 
компетентност: 

➢ научно-технологична информация (понятия, теории, закономер-
ности за развитие на техниката и съвременните технологии за про-
изводство, в това число и перспективите за принципно нови, ино-
вационни решения във формирането на видовете инфраструктура 
и др.); 
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➢ практическа работа (обекти на труда, оборудване, инструменти и 

приспособления, умения и рационални подходи за труд, последова-
телност на операции и действия); 

➢ творчески проект (изследване, избор и обосноваване на проекта, в 
т. ч. екологичната насоченост, съставяне на план, анализ на резулта-
тите за стопанската дейност на човека в контекста на нравственото 
възпитание; 

➢ умения (използване на различни техники за кариерното развитие и 
диагностика на професионалните нагласи на учениците; определяне 
на професионалния тип личност, умения за решаване на конфликти 
в класа, изпълнение на творчески работи, осигуряващи формиране-
то на проектно-изследователски компетенции); 

➢ собствено самоусъвършенстване (самообразование и развитие на 
индивидуалните способности, образователни личностни ресурси, 
използване на социалните права, осъзнат избор на професионално 
развитие, обосновано проектиране на жизнените и професионални 
планове на учениците).

Разработеният авторски структуриран модел на „проектно-изследо-
вателската компетентност“ за студентите включва три компонента: научно-
изследователски компонент; преобразователно-технологичен компонент; 
управленски компонент.

 творчески проект (изследване, избор и обосноваване на проекта, в т. ч. 
екологичната насоченост, съставяне на план, анализ на резултатите за стопанската 
дейност на човека в контекста на нравственото възпитание; 

 умения (използване на различни техники за кариерното развитие и 
диагностика на професионалните нагласи на учениците; определяне на 
професионалния тип личност, умения за решаване на конфликти в класа, изпълнение на 
творчески работи, осигуряващи формирането на проектно-изследователски 
компетенции);  
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индивидуалните способности, образователни личностни ресурси, използване на 
социалните права, осъзнат избор на професионално развитие, обосновано проектиране 
на жизнените и професионални планове на учениците).   
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Фиг. 1. Модел на проектно-изследователска компетентност 

Примерните обучения, които конкретизират ключовите компетенции, осигуряват 
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 общуване на чужди езици: 
-чуждоезиково обучение на различни нива, като придобиването на документ 

следва да е обвързано с постигнато ниво на знания и умения съгласно Европейската 
квалификационна рамка и да има отношение към ежедневните задължения на 
обучаемите. 
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– водене на делова кореспонденция.
• общуване на чужди езици: 
– чуждоезиково обучение на различни нива, като придобиването на до-

кумент следва да е обвързано с постигнато ниво на знания и умения 
съгласно Европейската квалификационна рамка и да има отношение 
към ежедневните задължения на обучаемите.

Преобразователно-технологичен компонент: 
• математическа компетентност и основни знания в областта на при-

родните науки и технологиите: 
– работа със специализирана аналитична апаратура или софтуер, ко-

гато обучението не е част от договора за доставка или внедряване.
• дигитална компетентност: 
– обучение за работа с основни текстообработващи програми, създа-

ване на таблици, бази данни, съхраняване и управление на информа-
ция и общуване с електронни средства; 

– работа със специализиран софтуер, когато обучението не е част от 
договора за внедряването му, напр. работа със софтуер за създаване 
на вътрешен и/или външен дизайн на сгради, мебели и др. подобни, 
когато обучението съответства на нуждите на работодателя, дей-
ността на фирмата и е част от задълженията на обучаващите се.

• умение за учене: 
– умения за работа в екип; 
– управление на стреса и времето; 
– мотивационни обучения, свързани с естеството на работата и над-

граждане на знанията от служителите самостоятелно или в екип.
• културна осъзнатост и творчески изяви: 
– неформална комуникация; 
– засилване на познанията в областта на изкуството; 
– други подобни, но само свързани с конкретната сфера на дейност на 

работодателя и част от задълженията на обучавания, освен ако са 
част от изискванията за заемане на длъжността.

Управленски компонент: 
• Обществени и граждански компетентности: 
– управление на промяната; 
– управление на конфликти; 
– процеса на европейска интеграция и структурите на ЕС.
• Инициативност и предприемачество: 
– умения за поемане и оценка на риска; 
– подобряване на уменията за планиране, анализиране, контролиране, 

ръководство на проекти; 
– лидерски умения.
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Знанията, според ЕКР означават резултат от усвояване на информация 

в процеса на учене. Знаниятаса съвкупност от факти, принципи, теории и 
практики, които са свързани с определена сфера на работа или обучение. В 
контекста на Европейската квалификационна рамка знанията се описват като 
теоретични и/или фактологични [7, 8].

Уменията, според ЕКР означават способност за прилагане на знанията 
и използване на ноу-хау при изпълнение на задачи и решаване на проблеми. 
В контекста на Европейската квалификационна рамка уменията се описват 
като познавателни (включващи прилагане на логическо, интуитивно и твор-
ческомислене) и практически (включващи сръчност и употреба на методи, 
материали, уреди и инструменти) [8].

В изведените структурни компоненти на проектно-изследователска-
та компетентност се включват базови знания и умения на студентите за из-
вършване на дейностите „изследване, проектиране и управление на процеси 
в учебния процес по технологично обучение: 

1.  Проектни знания и умения. Те се определят от готова учебна инфор-
мация (текст, илюстрация, таблици и др.), създаване на собствени 
варианти на учебна информация, нагледни дидактически пособия, 
електронни уроци (план-конспекти), контролни тестове; избор на 
методи, подходи и специални средства за обучение.

2.  Графични знания и умения. Те определят създаването на графични 
нагледни средства за обучение (чертежи, скици, схеми, технически 
рисунки) и мултимедийни продукти с висока естетична стойност.

Проектирането като основна дейност присъства в логическа последо-
вателност в конструирането на учебния план на студентите в ОКС „бакала-
вър“ – специалност „Техника и технологии“. То се явява основен компонент 
в педагого-методическата и технико-технологична подготовка на студенти-
те. Базова учебна дисциплина е „Конструиране и моделиране на технически 
обекти в технологичното обучение“. Тя е от групата на задължителните и се 
изучава в четвърти семестър. Основа за първия компонент на модела студен-
тите получават от дисциплините с педагогическа насоченост (педагогика и 
педагогика на технологичната подготовка). Вторият компонент е осигурен от 
дисциплините с технически характер (инженерна графика, механика, основи 
на метрологията и стандартизацията, технологичните практикуми), а трети-
ят „управленски“ компонентосигурява формирането на критичното мислене, 
творчеството, решаването на проблеми, вземането на решения, инициатив-
ността.

Разработената структура на курсовия проект по базовата дисциплина е 
на тема: „Проектиране и моделиране на дидактически средства по инженерна 
графика“.

Целите на проекта са: 
1.  Да се научат да работят с нормативни образователни и технически 

документи.
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2.  Да извеждат и формулират теоретични постановки.
3.  Да се затвърдят графичните умения за представяне на информация
4.  Да се формират специфични и ключови компетенции: познавателни 

(включващи прилагане на логическо, творческо и пространствено 
мислене) и практически (включващи сръчност и употреба на методи, 
материали, уреди и инструменти).

Задачи: 
1.  Определяне на индивидуалното задание на студента.
2.  Определяне на контролните срокове за изпълнение на етапите на 

проекта.
3.  Защита на проекта.
Курсовият проект се състои от три глобални етапа: 
І. Теоретична постановка.
В нея се включва: работа и анализиране на държавните нормативни до-

кументи на КОО „Бит и технологии“ – държавни образователни изисквания 
за учебно съдържание и учебни програми от първи до осми клас. Извеждане 
на знания, умения и нови понятия за дейностите – проектиране, конструира-
не и моделиране.

В тази част се извежда и терминологичният речник на понятията, свър-
зани с посочените дейности.

Анализ на конструкцията на техническия обект.
ІІ. Графичен етап
Тук се затвърдяват графичните умения, а също така се актуализират 

знанията за геометричните тела и техните разгъвки. Изпълнение на черте-
жи – проектиране на видовете проекции на графичното задание. Проектира-
не и конструиране на конкретни разгъвки за техническия обект.

Разработва се технологична документация – технологична карта.
ІІІ. Трети етап
Формират се практически умения за моделиране на технически обекти 

от хартия
Внедрената в учебната програма конструкторско-технологичната сис-

тема е на продуктивно равнище и е насочена към проектното обучение на 
студентите. Задачите описват равнищата на проява на самостоятелност и 
творчество на студентите (конструкторски задачи) и последователност при 
разработването на технология за изработване на изделия (технологичните 
задачи) в процеса на учебно-проектната дейност на студентите. Разбира се 
ние не отбелязваме в проектното обучение в пълна степен избора на наиме-
нование на изделието. неговото изработване, етапите на защита на проекта.

Проектното обучение на студентите е свързано с търсения в направле-
нието – творчество при проектиране на технически обекти. Представянето 
на резултатите на проектите става чрез организираните ежегодни изложби на 
студентите от специалност „Техника и технологии“ пред академичната общ-
ност и гражданите на град Шумен.

Керанка Г. Велчева
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В заключение можем да кажем, че формирането на проектно-изсле-

дователска компетентност у студентите способства те да се реализират като 
активни, търсещи, а защо не и като атрактивни млади учители, мобилни и 
отговарящи на постоянните реформи в българското образование.
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