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Обща характеристика на дисертационния труд
През последните години мултимедийните технологии са
съпътстващта част от обучението. Училището трябва да
предложи на учениците си ефективни учители, готови със
стратегия за преработване на информацията, с цел развиване на
мисленето и интелекта. Самоцелната репродукция на заученото е
безполезна, затова се налага да търсим средства, методи и
подходи за осъществяване на целта. Образованието е призвано да
има водеща роля в изграждане на знанието – процес, който е
ориентиран към осигуряване на последователно развитие и
прогнозируемо постижение на учениците.
От друга страна, без наличието на теоретична основа, не е
възможно да се достигне до решаването на интересни и полезни в
практиката задачи. В дисертацията се предлага модел на
оптимизиране на дейностите от различно познавателно ниво и
използването на различни технологии за достигане на заложените
образователни цели. Не на последно място в предложената
методика стои личната удовлетвореност и мотивация за работа на
обучаемите. Съвременните ученици искат да знаят защо проучват
даден въпрос и къде ще се нуждаят от него в реалния живот. Все
повече осъзнаваме, че традиционните подходи трябва да се
развиват и обогатяват и ученето трябва да е забава с преодоляване
на предизвикателства. Днес, интерактивният подход е
изключително популярен. Той ни дава възможност да направим
учебния процес преживяване, в което учениците се състезават,
играят заедно, учат с желание. Училището е мястото, където
учениците получават умението за формулиране на идеи. А
съвременните технологии са мощен инструмент за постигането на
тази цел. Но как могат да бъдат използвани при преподаването на
почти всички теми?
В посока на използването на технологиите са направени
редица изследвания. Важно е обаче да подчертаем няколко
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основни етапа. В [1, 10] се показва възможността за използване на
технологията при подготовка на урока, в [2, 8, 14, 20] са дадени
вариантите за използването на специфични технологии в
обучението по математика. В [5, 15, 19, 20] е поставен въпрос и са
дадени решения за внедряването на изследователския подход за
обучението по математика и природни науки. За повишаването на
емоционалната страна на обучение и повишаване ефективността
на емоционалната интелигентност се спираме на опита, който е
представен в [4, 12, 16, 18].
Целта на тази дисертация е да покаже същността на
логико-репродуктивния модел и неговото прилагане в обучението
по математика, с помощта на компютърно-подпомогнато
обучение.
Актуалността на избраната тема се обуславя от
необходимостта:
• да се разгърнат уменията, способностите и потенциала на
ученици в училища без разширена подготовка по математика;
• да се открият творчески и иновативни таланти,
ориентирани към възможност за напредък и личностно
израстване;
• да се формират потребности у ученика за личностна
завършеност, компетентност.
• съвременни технологии в обучението по математика.
Акцентира се върху идеята да се проверят знанията и
уменията на учениците и да се открият особени таланти в дадена
област.
Основният инструментариум, който е обект на тази
дисертация, са информационните технологии – ключов двигател
за творчество, мотивация и иновативност.
Обект на изследването е извънкласната работа
(организация, обем, съдържание и методи) по математика с
ученици от V – VIII клас.
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Предмет на изследването е моделиране на използваните
дидактически и информационни технологии при формиране на
познавателни умения от различни нива в обучението на
математически таланти.
За изпълнението на поставената цел са решени следните
задачи:
1. Проучване и изучаване на методическа, педагогическа и
психологическа литература на утвърдени автори, работещи в
посока на индивидуалното и групово учене; състезателната
математика; компютърно-подпомогнатото обучение и др.
2. Синтезиране на идеите и предлагане на модел за
осъществяване на обучение, в което са балансирани
познавателните дейности от различно познавателно ниво.
3. Проучване на формата и съдържанието на различни
математически състезания в България и чужбина.
4. Проследяване динамиката на мотивацията за изучаване на
предмета математика, в резултат на участието на ученици в
извънкласни дейности и представянето им на НВО.
5. Да се направи паралел между традиционните подходи и
методи за решаване на задачи и на реализация на компютърноподпомогнато обучение, предлагащо изследователски подход,
реализиран с програми като GeoGebra, Math Wheel, Bottle Design,
Potter's и др.
6. Анкетно проучване сред ученици и родители относно
удовлетвореността им от участие в извънкласни дейности и
различни математически състезания.
7. Организиране и провеждане на експериментален модел
на обучение и доказване неговата ефективност по изследвания
проблем.
Използваните в изследването методи са:
1. Реферативен преглед на психологическа, педагогическа и
методическа литература по изследвания проблем.
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2. Анализ и синтез в рамките на теоретичното проучване на
поставения проблем и изграждане на авторската концепция.
3. Педагогическо наблюдение.
4. Анкетно проучване по формулирани критерии и
показатели.
5. Статистическа обработка на получените анкетни данни.
Хипотеза: Предлаганият логико-репродуктивен модел
повишава ефективността на обучението при подготовката за
математически състезания и олимпиади на учениците от V – VIII
клас.
Апробация и внедряване на резултатите от изследването
Основните резултати от проведените по дисертацията
изследвания са апробирани в практиката и представени на
следните научни форуми:
В чужбина:
• Pedagogy and Psychology In an Era of Increasing Flow of
Information – 2017, Budapest 3rd of May, 2017, Hungary.
• Pedagogy and Psychology In an Era of Increasing Flow of
Information – 2018, Budapest 3rd of May, 2018, Hungary.
В България:
• Научна конференция с международно участие "Маттех
2010",
• Балканска научна конференция, Благоевград, 2010.
• VI Научно-практически форум "Иновации в обучението
и познавателното развитие", 2-4.09.2015, гр. Бургас Научна
конференция с международно участие "Маттех 2016", Шумен
• 46 Пролетна конференция на СМБ, Боровец, април, 2017;
Приложимост и полезност
Голяма част от изследванията, представени в настоящата
дисертация са осъществени с финансовата подкрепа на следните
проекти:
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• Образователни технологии за модернизация на
обучението по математика, информатика и информационни
технологии РД-10-606/27.02.2017
• Образователни технологии за модернизация на
обучението по математика, информатика и информационни
технологии РД-08-164/09.02.2018
Изпълнение на наукометрични критерии:
Доказателства за покриване на наукометричните
критерии, за присъждане на образователна и научната степен
„доктор” в направлението 1.3 Педагогика на обучението по...
(математика и информатика) на ШУ „Епископ Константин
Преславски”, съгласно Правилник за развитие на академичния
състав на Шуменския университет и на специфичните критерии
на ФМИ при ШУ „Епископ Константин Преславски” са в Таблица
А. Номерата на публикациите са според представянето им в
приложената документация.

Таблица A
Покриване на
изискванията
Изисквания към
(посочва се броят
кандидатите
на съответните
трудове на
кандидата)
Публикации в
Поне
три рецензирани
публикации
в издания: 1-7
рецензирани
издания, едно от от които в
които е списание;
списания: 6 и 7

Доказателства
(посочват се
номерът на
съответния труд
от приложения
списък)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Структурата на дисертационния труд включва: увод, три
глави, заключение, благодарности, основни публикации свързани с дисертацията, декларация за авторство, използвана
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литература и приложения. Обемът на дисертационния труд е 207
страници, включващи 64 на брой фигури, снимки и схеми, 10
таблици и списък на използваната литература от 56 наименования
и 22 линка. Библиографската справка съдържа заглавия на
български, руски и английски език.
В Увода се прави обща характеристика на разработката и
се обосновават актуалността, проблемът, целта, обектът,
предметът, задачите, хипотезата, методологията и методите на
изследването, етапите на изследването, теоретическото и
практическото значение, структурата на дисертацията.
В първа глава „Олимпиади и състезания по
математика " е направен обзор на математически състезания в
България и чужбина. Разгледани са актуални възможности за
прилагане на информационните технологии в часовете по
математика за подотовка на ученици за състезания. Ролята, която
оказват върху познавателната активност на учениците
различните математически турнири и възможността на учителя да
открива
особени таланти в областта на математиката и
природните науки.
Анализира се използването на информационните
технологии като средство за създаване на активна обучаваща
среда, стимулиране интереса на учениците и мотивиране на
учителя към усъвършенстване.
Технолгиите осигуряват лесен достъп до много
информация, позволяват бърза проверка на знанията, в това число
и самопроверка. Специфична за математиката е възможността да
се експериментира, чрез информационни технологии. Представен
е динамичният математически софтуер GeoGebra, подпомагащ
решаването на определен клас задачи при подготовка за
олимпиади и състезания и самоподготовката за учебни часове по
математика. Вплитането на информационните технологии в
обучението и съществуването на различни по вид състезания по
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математика създава възможност на учениците да разгърнат своя
потенциал и своите възможности.
Традиционният учебен процес, в който често единствения
разпространител на знания е учителя, вече не удовлетворява
изискванията на съвременните ученици. Затова следващ акцент в
тази глава е участието в конкурси, които дават възможност на
учениците да експериментират в различни направления и
разработват проекти. Такива са: Международен конкурс
„Методика и информационни технологии в образованието –
MITE“ и Републикански турнир на младите математици. В
основата им стои съчетаване и взаимодействие на следните
компоненти: дейности за учене и преподаване чрез интерактивни
инструменти и информационни технологии. Възможност за
организация на проектно-базирано обучение, включващо
демонстрация, нагледност, предметност, колорит на представяне
на учебния материал и др.
Една част от състезанията са организирани с цел да се
paзвиe мaтeмaтичecĸaтa интyиция, миcлeнe и лoгиĸa на
учениците – състезания, характерни със своята масовост, а други
са насочени към ученици, отличаващи се със задълбочен интерес
към математиката и занимаващи се от години със състезателна
математика.
Според степента на трудност и интереса към
математическите състезания и турнири е направена авторска
класификация, при която условно разглеждаме две основни
групи: състезния и турнири за масовия ученик и състезания за
математици и професионалисти. Представена е скала за трудност
на състезанията и турнирите за масовия ученик (фиг. 1). Като
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степента на трудност е от 1 до 12 във възходящ ред и се основава
на опита ми като треньор и експертно мнение на колегията.

Фиг.1 Скала за трудност на състезанията и турнирите за масовия
ученик

В заключение на първа глава са направени следните
изводи:
• В днешно време съществуват различни състезания по
математика, които дават възможност на учениците да разгърнат
своя потенциал и своите възможности.
• При подготовка за състезания по математика всеки
участник може да използва приложни програми (математически
софтуер) – GeoGebra, Math Wheel, Bottle Design, Potter's и др.,
които са възможност за лесен, динамичен начин за представяне
на сложни чертежи и фигури в пространството.
• Предвид различните формати на състезанията и
различната сложност на задачите е необходимо допълнително
обучение за ученици с изявен интерес по математика.
• Съвременните ученици се нуждаят от нови методи и
подходи на обучение. Необходимо е да се предприемат гъвкави
решения, чрез които да се мотивират младите хора за равитие.
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• Използването на дигиталните технологии в учебния
процес разширява източниците на познание, нараства
активността на обучаемите, развива се интелектът и
възможността за решаване на сложни проблеми.
В глава втора „Логико-репродуктивен модел“ е
направен преглед на литературни източници, отнасящи се до
актуалното
състояние
на
училищното
образование,
съдържанието, принципите и целите на обучението. Разгледани
са методите на обучение, като акцентът е поставен върху
активното обучение. Представено е мястото на информационните
технологии в образованието, както и основните критерии за
тяхната ефективност. Разгледани са когнитивните нива при
прилагане на дигиталните средства и образователни игри в
обучението по математика, както и използването на
информационни технологии като средство за стимулиране на
различните типове интелигентност.
Анализът на актуалното състояние на българското
училищно образование извежда на преден план един от следните
основни проблеми [11]: Ориентираност на системата към
запаметяване и възпроизвеждане, а не към провокиране на
мислене, самостоятелност и формиране на умения. В
съвременното общество „готовите знания“ не са достатъчни, за да
се придобие успешна социална реализация. Те не дават
възможност за самостоятелност, за творческо мислене и за
вземане на решения в практически ситуации. За разлика от други
образователни системи, в които през последните години се правят
успешни опити да се промени логиката на взаимоотношенията
учител – ученик, българското училищно образование продължава
да е изградено по модела учителят е даващият знание и
упражняващият власт, а ученикът – получаващият и подчиненият.
Тази едностранчивост във връзката учител – ученик е пречка за
развитие на инициативността и находчивостта на учениците. В [7]
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е поставен въпроса за адаптирането на образователната система
към съвременните дигитални ученици.
Реферативният анализ на литературата обхваща:
• класификации на принципите на обучение;
• математическите компетентности, които се оценяват на
три нива: познавателно, комуникативно и аналитично фиг.2;
Математи
ческо
мислене
помощни материали
и технологии

Аргументиране

Математ.
компетен
тности

математич
ески език

Представяне на
математически
обекти и ситуации

Математи
ческа
комуникц
ия

Моделиране
Решаване
на
математ.
задача

Фиг. 2 Математически компетентности

• конструктивно-техническите дейности и техните два
основни компонента: познавателен и практически;

12

• познавателната самостоятелност и нейните три страни:
съдържателна, процесуална и мотивационна;
• примери за повишаване на познавателната активност на
учениците и предизвикване на самостоятелността и
индивидуализма им;
• различни стратегии за учене в класната стая, които са от
решаващо значение за привличане вниманието на учениците.
Оказва се, че има още един важен момент в обучението и
той е да приемем интересите на учениците си и обмислено да
потърсим средства, методи и подходи за осъществяване на целта
си – да осъществим споделено образование, да възпитаваме
личности, които по всяко време от всяко място се образоват и
реализират в живота, използвайки своите математичски
компетентности.
Затова е засегната темата за иновации в образованието,
водещата за всяка една дискусия. Съвременните учители и
ученици се нуждаят от технологии, които спестяват време и
усилия в учебния процес и подпомагане на идеите им, чрез
изследователска работа. Това води до създаване на модел на
обучение, в който обучаемия е изследовател и представя знанията
си. Представени са основните причини, поради които
информационните технологии могат да осигурят възможност на
учениците за ефективно обучение по математика в
задължителната подготовка:
• Бърз и безпристрастен отговор от страна на компютъра.
Това може да предизвика учениците да предложат собствена идея
за решаване на проблема.
• Наблюдение: Скоростта на работа на компютрите и
калкулаторите дават възможност на учениците да възпроизведат
множество примери, при проучването на математически
проблеми.
• Видими връзки: Основното предимство на компютъра е,
че дава възможност за лесна връзка между формули, таблици и

13

графики. Промяната на една от точките във връзката отразява
промяната в друга точка, като това би помогнало да се видят
промените в цялата връзка.
• Работа с динамични изображения: Учениците могат да
използват компютри, за да манипулират математически схеми
динамично. Пример за това са програми като Math Wheel, Bottle
Design, Potter's Wheel, GeoGebra, Geonext и др., които позволяват
визуализиране на обектите, тяхното движение и създаване на
нови.
• Проучване на данни: Компютрите дават възможност за
работа с реални данни, които могат да бъдат представяни по найразлични начини.
В дисертацията се разглежда работата с иновационни
техники в часовете за извънкласна работа и повишения интереса
към математиката.
Появата на устройството Kinect, динамични софтуери и 3D
принтерите, което насърчава преподавателите да използват
възможностите им в областта на образованието. Посочен е
пример с 3D принтер като съвременна технология за изработка на
триизмерен твърд предмет с произволна форма с помощта на
цифров модел. На фиг. 3 е представен работен модел при работа
с 3D принтер.
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3D модел - проектиране

Ученици – VIII – X клас

Ученици – V – VII клас

3D Studio Max

3D плъгин,
Google Sketchup

.stl

Repetier Host

Cura engine –
рендваща
програма

Фиг. 3 Работен модел при работа с 3D принтер

Обръща се внимание на активния метод на обучение,
който е начин за организиране на учебния процес, в който се
осигурява задължителна, оценявана и управляема активност на
обучаемите.
Методът за активно обучение се различава с иновативна
технология на образователния процес, а именно:
• активира мисленето и тази активност остава дълго време,
принуждава в учебна ситуация самостоятелно да се вземат
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творчески по съдържание, емоционално обагрени и
мотивационно оправдани решения;
• развива партньорски отношения;
• повишава ефективността на обучението не чрез
увеличаване на количеството преподавана информация, а за
сметка на дълбочината и скоростта на нейната преработка;
• осигурява високи резултати от обучението при
минимални усилия от обучаемите.
Важно
за
образователната
ефективност
на
образователните подготовка по математика е да се дефинират
ясно образователните цели, да се подпомогне активното учене, да
се създаде възможност за междупредметни връзки и затвърди
наученото. На фиг. 4 са представени критерии за оценка на
ефективността.

Критерии
Подходяща
платформа
потребност

Среда

съдържание

Интерактивна
и
стимулираща

подпомагане

Рефлексия

Равни
възможности

успех
Обратна връзка
Оценяване

Фиг. 4 – Критерии за образователна ефективност
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Акцент е ролята на извънкласната работа в училище и
участието на учениците в общоучилищния живот, включително в
извънкласните и извънучилищни дейности; възможността за
изява на всeки ученик в различно направление; възможност на
учителите по математика да проявят своята креативност и
новаторство и да представят учебния материал по математиката
по различен, интересен и иновативен начин. Като се осланяме на
фразата на проф. Лозанов „Използвай ума си и следвай сърцето
си”, можем да предложим, че правилното решение за учениците е
да бъдат подтикнати към самостоятелност, независимост и забава.
[8]
Участието на учениците в общоучилищния живот,
включително в извънкласните и извънучилищни дейности, дава
големи възможности за изява на всeки ученик в различно
направление, както и създава условия да правим нещо заедно –
ученици, учители и родители.
Направено е проучване от различни автори, търсещи
отговори свързани с изискванията, нагласата и нуждата от
допълнителна подготовка по математика за олимпиади и
състезания. Като положителните мнения се обединиха около
възможността:
• за натрупване на повече практически опит и знания от
страна учителя и учениците;
• за консултации и препоръки от учителя под формата на
дискусия;
• за самостоятелна работа и желание на учениците да
работят по проекти, с възможност за докладване;
• за участие в състезателни дидактически игри и
превъплащаване на математически задачи в театрална сценка,
съдействащо за развитието на познавателните способности на
учениците и условия за творческа активност при усвояване на
знания фиг 5.
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Фиг. 5
Тетрална постановка „Нашествие“.

Подборът на подходящи формати на задачи е от особено
значение, както и това, че докато създават и гледат театър
учениците могат да се научат на сложни математически
закономерности. Представено е как под формата на беседа при
защита на проекти и подготовка за пресъздаване на
математическа задача в театрална сценка, учителят успява да
достигне до съществуването на постоянни отношения.
Извънкласните занимания имат голямо образователно и
възпитателно значение. За положителния резултат от
математическата подготовка на учениците оказва правилния
избор на учебна програма, подбора на дидактическия материал
съобразно всеки клас и умелата организация на извънкласната
работа. Съставянето на учебната програма [3] предполага
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използването на личния опит на учителя в ръководенето на групи
за извънкласна работа и от голямо значение за бъдещ успех.
В дисертационният труд е предложена учебна програма за
V, VI, VII и VIII клас и представена ролята и въздействието на
изследователски програми като „Черноризец Храбър“ в
подготовката на учениците за състезания и олимпиади. Проектни
задания – развитие на разгледаните на лекции теми и автентични
впечатления на учениците.
От гореизложеното установяваме, че проектната работа на
учениците помага да използват и комбинират математически
знания в познати и непознати ситуации. Те успяват да решават
многостъпкови задачи и изпълняват серия от алгоритми. Умеят да
представят аргументи за защита на изказана теза и съставят
достоверен математически текст. Благодарение на колективната
си работа развиват умения за боравене с информация, съумяват
да извличат смисъл въз основа на причинно-следствените връзки
в текста и на конкретни отношения между обектите в него. Те
могат да изразят независимо мнение, което успяват не само да
формулират, но и да обосноват.
Извънкласната работа по математика има голямо
значение за разширяване и задълбочаване на математическите
знания у учениците, изграждане на практически навици
творчески способности. За тази цел е необходима правилна
организация на извънкласните занимания, добра ориентация при
избора на темите и подбора на дидактическия материал и
предвиждането на часове за анализ на допуснатите грешки в
задачи от предходни състезания като се използва математически
софтуер.
На фиг. 6 е представена схема, с която съпоставяме
училищната подготовка и извънкласната дейност.
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ОСНОВНА ЦЕЛ

Училищна
подготовка
Базови
знания
приложими в
тяхното
ежедневие

Работа в екип

по-малко
струпване на
знания

Извънкласна
дейност
Надграждане
на базови
знания

Динамична,
структурна и
йерархична глобалност
на преподаания
материала
Струпване на
знания

Провокиране
на учителя за
нов стил на
преподаване

Работа в екип

Лични
стратегии за
успех

Фиг. 6 Съпоставка между
училищната подготовка и извънкласната дейност

При училищната подготовка учебните занятия се
провеждат само от учителя. При извънкласните занимания има
възможност да бъдат поканени лектори с повече практически
знания и опит в подготовката за състезания. Учителят има
свобода при избора на дидактичския материал.
Усъвършенстване на подготовката на обучаемите със
съвременните средства за обучение е важен елемент от
структурата на учебно-възпитателния процес. Във връзка с това
предлагаме следната стратегия за обучение на ученици за
състезания и олимпиади във вид на блок-схема (фиг. 7).
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Фиг. 7 Блок-схема на обучение в извънкласна форма
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Въз основа на казаното до тук, можем да твърдим, че
изборът на модел на обучение е много важен за обучението на
ученици, също както и средствата за неговата реализация.
Моделът води учителя при планиране на процеса на обучение. И
за да е ефективен той, е добре подборът на учебно съдържание и
базови дидактически задачи да е съобразен с потребностите на
учениците и равнището на постижимата в зоната на близкото
развитие трудност. За качественото обучение по математика, е
необходимо да съществува хармония между учителя и ученика,
защото от това зависят темповете на възходящото развитие на
личността. Особено важно е учителят да поставя учениците в
подходящи ситуации, които да стимулират рефлексивните им
способности. В [13] се показват типове рефлексии и
възможността да се използват в подходящи рефлексивни
ситуации. Тук възниква въпросът: „Кой модел да изберем?“
Съвременният начин на живот не ни позволява да спрем
да учим. Всеки човек непрекъснато трябва да научава нови неща
– да използва нови устройства, да говори чужди езици, да овладее
професии, които дори не са съществували преди десет години.
Способността за самостоятелно учене е много важна. Тя е
заложена в различна степен при всеки човек, но отговорността за
нейното развитие е на училището.
Днес, особено важна е задачата за разработването на
модели и алгоритми с цел обучението на талантливи ученици да
бъде резултатен учебен процес с високи постижения.
Изучавайки различни модели и подходи, стигаме до
извода, че обучението трябва да се изгради, използвайки модела,
показан на фиг. 8
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Фиг. 8 Логико-репродуктивен подход

Идеята е, че корелацията между необходимото време за
запознаване с новия алгоритъм и репродуктивната работа с него
и практическото му приложение трябва да следват златното
сечение [3]. Хипотезата за златното сечение се разкрива на базата
на нов подход, нов тип комуникация – сугестопедия [9], който се
използва при преподаването на чужди езици. Колкото по-дълбоко
навлизаме в дадена материя, толкова по-стабилна става основата,
по която стъпваме. Ако комбинираме спиралите на всички
области на живота, получаваме модел, подобен на фрактал.
Запознаването с алгоритмите и тяхното възпроизвеждане в
преподаването по математика има свои собствени стабилни
традиции, така че те няма да бъдат разгледани в дисертацията. Тук
наблягаме на логическия елемент на модела – момента, в който
знанието намира приложение, напълно се реализира и остава за
дълго време в паметта и възможностите на учениците. В [17] се
предлага идея за общ модел, базиран на таксономията на Блум.
Базирайки се на него общата схема на логико-репродуктивния
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модел в обучението на математически таланти ще изглежда по
начин показан на фиг. 9.

Фиг. 9 Схема на логико-репродуктивен модел, базирана на
таксономията на Блум

От схемата става ясно, че се започва от ниските
когнитивни нива, но в зависимост от сложността на заданията,
може да се достигне и до високите. Фактът, че не особено силни
ученици, създават презентация за дробите, пътешествие по
шахматната дъска, физичните процеси в природата и др. и
докладват своите проекти пред ученици и жури на Националното
състезание „Джон Атанасов“ показва, че включването на знания
от ниските нива (репродукция) – търсене на информация в
интернет и учебника, моделира и анимира познати неща в Power
Point, мотивира и ентусиазира учениците, което води след себе си
началото на разсъжденията и логическото мислене и така, докато
се стигне до високите познавателни нива.
От друга страна – процесът на обучение по математика в
извънкласната подготовка предполага, че ниските нива вече са
преминати и се засяга основно анализа, синтеза и оценката, като
остава възможността да се засягат и ниските нива.
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Направени са следните изводи:
• Обучението по математика изпитва остра нужда от
ново тълкуване на проблемите в училищното образование.
• Изборът на подходящ обучителен модел е сложен
процес.
• Концептуалният модел може да се реализира в
предвидените часове и с помощта на избираеми дисциплини.
• В организацията на работата си, учителят по
математика може да използва методи, подпомагащи
обогатяването на използваните от него ресурси, с помощта на
осъществяване на обмислени междупредметни връзки с
информатиката и информационните технологии.
• Способността за учене у учениците прогресира, когато
се открие баланса между потребност – мотив – иновация –
дейност.
• Правилното конструиране на дейностите води до
облекчаване на процеса на обучение и разкриване на ресурса на
всеки ученик.
• Използването на информационните технологии е
иновативно средство, което насърчава учениците да търсят и
преоткриват, да творят и да създават.
• Необходимо е въвеждане на актуални технологии за
електронно обучение в съвременната среда, характеризираща се с
относително висока динамика и нарастване на създаваната и
необходимата информация.
• Интегрирането на дигиталните технологии в учебния
процес е предпоставка за учене чрез експериментиране и
откриване.
• Този модел подпомага формиране на познавателната
дейност на обучаемите и тяхното самоопределение.
• Игровото моделиране дава възможност за развитие на
интелекта и стимулира активната познавателна дейност на
учениците.
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В трета глава: Педагогически експеримент са
приведени резултатите от направената анкета, целяща проучване
мнението и нагласите на родители и ученици относно
помага да
се реши
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Фиг. 10 Графическа връзка

допълнителното обучение по математика под различни форми.
Представено е педагогическо изследване на експериментална и
контролната група и ефективността на обучението по
предложения модел, както и графична връзка между
възникналите проблеми и въпроси фиг. 10.
Основната задача, която е поставена с това изследване е
не да се получи някаква неизвестна информация за явление или
процес, а с получените данни да конструираме модел на обекта.
В този смисъл се разбира, че в настоящата дисертация е
проведено педагогическо изследване, както следва:
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• Опити за експерименталните идеи за проверка;
• Наблюдение, оценка и обяснение на факти;
• Анализ на педагогическата литература;
• Опит за внедряване и приложение на идеи в практиката.
За доказване на ползите от логико-репродуктивен модел на
обучение се преминава през следните етапи:
Етап 1: Подбор на групи.
• Подбор на целеви групи от ученици от V – VIII клас.
• Наблюдение на обучението по математика в класни и
извънкласни форми на обучение на подбраните групи.
• Входяща диагностика на постиженията на учениците на
база оценки от предходни години, НВО, класни и контролни
работи.
Етап 2: Разработване на система от критерии и показатели за
изходяща диагностика след проведено обучение по логикорепродуктивния модел.
Критерий 1: Отношение на родителите за допълнително
обучение по математика и използването на информационни
технологии при обучението в дома и в училище /анкета на
родители/.
Показател: положителна оценка от родителите за използване на
информационни технологии в дома и в училище.
Критерий 2: Отношение на учениците към часове по математика
в извънкласна форма на обучение в училище /анкета на
учениците/
Показател: положителна оценка на учениците да посещават
часове по математика в извънкласна форма на обучение в
училище.
Критерий 3: Активност на учениците по отношение на
математически състезания и олимпиади /педагогическо
наблюдение на учениците/.
Показател 1: Интерес и желание на учениците да се явяват на
математически състезания и олимпиади.
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Показател 2: Брой явили се ученици на математически
състезания и олимпиади.
Показател 3: Брой на призовите места.
Етап 3: Провеждане на изследването:
• Подготовка на условията за провеждане;
• Събиране и първоначална обработка на резултатите;
• Прилагане на експерименталния компетентностен
модел за обучение на ученици.
Етап 4: Анализ на резултатите:
• Статистическа обработка;
• Представяне на резултатите;
• Анализ и обяснение на резултатите.
• Установяване на ефективността.
Формирането на целевата група е осъществено в
началото на пети клас, когато прякото общуване и наблюдение
над учениците все още е ограничено. Работата в целевата група е
насочена към доразвиване и разгръщане на налични и
потенциални способности. Диагностиката на заложби е сложен
процес, който често надхвърля компетенцията на учителя.
Предварително е направено проучване на нагласите и
интересите на учениците чрез съдействието на класните
ръководители и учителите по математика.
В началото на експеримента е сформирана група от 19
ученици по заявено желание от ученика и декларация за съгласие
от родителя.
На по-късен етап, след провеждане на няколко занятия и
контроли, експерименталната група е разделена на 2 подгрупи. В
състава на Група Е1 са включени ученици, които ще се подготвят
за състезания и олимпиади; в група Е2 влизат останалите
ученици, с които се работи задълбочено, но от тях не се очаква да
участват в състезания. Въпреки това, че не е заложен състезателен
елемент, част от учениците с желание участват в математически
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състезания. Занятията в двете групи вървят отделно с изключение
на подготовката и участието в представителната изява (фиг. 11).

Фиг.11 Схема на експерименталната група

Педагогическото
изследване
обхваща
следните
направления:
• Измерване на ефективността на обучението по
предложения модел на база сравнение на резултатите на
експерименталната и контролната група;
• Измерване на ефективността на обучението по
предложения модел на база сравнение на входно и изходно ниво
и получени медали и грамоти в експериментална група.
Учениците, участващи в извадката наброяват 19 души,
разделени в 2 групи: E1 – група състезатели и E2 – обща група.
Участието в групите е формирано на базата на резултатите на
учениците от СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен, в резултат на
проведени входни нива и контролни състезания по математика.
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Предвид това формирането на групите през 2011 година е по
следния начин:
Група Е1 включва шестте отличили се ученици, при които
обучението се провежда по разработена в глава втора, параграф
2.1.8. Учебна програма за подготовка за състезания по математика
за V – VIII клас. Към практическите занятия се добавя работа с
математически софтуери, език за интернет програмиране PHP и
език за програмиране на C++ с цел проверка на решения на задачи
и възможност за изследователска дейност. Провеждат се
лекционни занятия от външни лектори. Участват в майсторски
класове за обучение по математика. Явяват се на състезания.
Група Е2 включва останалите 13 ученици, при които
обучението се провежда по учебна програма за разширена
подготовка. При тази група освен традиционните методи на
обучение към практическите и лекционни занятия се използва
Kinect като инструмент за преподаване, образователни игри или
математически софтуер.
Тъй като обемът на извадката не е голям и
спецификата на дисертацията е насочена към елитарно
обучение ще се спрем основно на качествен анализ, тъй като
количествения не би довел до достоверни изводи.
Проведено е анкетно проучване в две групи:
• Сред родителите;
• Сред учениците.
Като особено важни за изследването ще посочим няколко
диаграми, запазвайки оригиналните им заглавия от дисертацията.
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Фиг. 12 Необходимост от вид подготовка по математика според
родители

Фиг. 13 Необходимост от време за занимания в дома според родители
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Фиг. 14 Необходими потребности и удовлетвореност

Фиг. 15 Придобити компетемтности
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Анкетите са провеждани в електронна форма, чрез Google
формуляр. Участието в експеримента е доброволно. Участниците
се запознават предварително с идеите и целите на анкетното
проучване. Данните от проучванията са обработени и
представени с помощта на Microsoft Excel.Резултатите от
проучване мнението на родители и проведените допълнителни
дискусии помогнаха за сформирането на групите
След направената анкета са направени изводи.
Представяме част от тях:
• Родителите считат, че при съвременното обучение е
необходимо използването на информационни технологии и
децата им трябва да се развиват в посока математика, въпреки
техния талант в изкуствата – хореография, музика и
изобразително изкуство.
• Необходимо е формиране на две групи: едната за
подготовка и участие в олимпиади и състезания и друга за
допълнителна подготовка по математика.
• Учениците посещават редовно часовете за допълнителна
подготовка/извънкласни занимания, поради което могат да
изразят мнение по подготовката им, насочена към разгръщането
на потенциала им, творческото и личностното им развитие.
• Родители и ученици дават положителна оценка на
училищната политика.
• Всички анкетирани ученици считат за необходимо
използването на информационни технологии.
• Формираната група за подготовка за състезания и
олимпиади по математика отделя достатъчно време за
самостоятелна работа.
• Всички ученици считат, че участието им в тези групи е
допринесло за придобиване на основни знания, като на второ и
трето място се подреждат умението за работа с екип и
способността да прилагат знанията в практиката.
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• Учениците са удовлетворени от работата в групите, като
двата най-високи показателя са използване на информационните
технологии за извличане на информация и научаване на техники
за решаване на задачи. Обособява се група, която има афинитет
към използване на софтуери за изследване на математически
проблеми. Това дава възможност учениците да се насочат към
изучаване на езици за програмиране.
Резултатите по критерия: Активност на учениците по
отношение на математически състезания и олимпиади
/педагогическо наблюдение на учениците/ и неговите показатели
са представени в глава 3, таблица 8 – брой на явилите се ученици
от група Е1 и група Е2 на състезания и олимпиади и таблица 9 успехи на учениците от група Е1 (броя на призовите маеста само
на национално и международно ниво).
Анализът от изследването показва, че използването на
техники за активно обучение в класната стая се смята за
жизненоважно, заради същественото им въздействие върху
обучаемите. Редица проучвания сочат, че стратегиите,
насърчаващи активното учене, са по-добри от лекциите при
развитието на умения за мислене и писане.
Използването на дигиталните технологии като помощно
средство за обучение и проверка на знанията, е вид техника за
активно обучение, която е лесно приложима и средство за
развиване на способността на учениците за творчество,
самостоятелност и интегриран подход към ученето. Ефектът,
който се забелязва при използване на дигиталните технологии в
учебния процес е разширяване на източниците на познание,
нарастване активността на обучаемите, развиване на интелекта и
възможността за решаване на сложни проблеми.
Разработване и доказване на ефективността на логикорепродуктивния модел на обучение на талантливи ученици по
математика показва, че се повишава мотивацията на учителя за
извънкласна работа и повишаване на квалификацията, провокира
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интереса на младите хора, а оттам желание за овладяване на
математичски компетентностите. Полезността от него се
обяснява и с това, че ученици с явно развити заложби в изкуствата
са мотивирани за участия в международни, национални и
регионални конкурси, олимпиади, състезания и др. и се класират
на призови места. Днес тези ученици са приети в престижни
университети в България и чужбина: Масачузетски технологичен
институт, Московски икономически университет, СУ „Св.
Климент Охридски“, Delft University of Technology в Южна
Холандия и други.
На база на проведеното проучване сред описаната
експериментална група може да се твърди, че се потвърждава
хипотеза на изследването. Резултатите на дадения експримент се
повтараят при наблюдения сред ученици от следващи випуски.
Анализът от изследването показва, че използването на
техники за активно обучение в класната стая се смята за важно,
заради същественото им въздействие върху обучаемите. Редица
проучвания сочат, че стратегиите, насърчаващи активното учене,
са по-добри от лекциите при развитието на умения за мислене и
писане. Интерактивното обучение се основава предимно на
активното, емоционалното комуникиране на учениците един с
друг и с учителя.
Използването на дигиталните технологии като помощно
средство за обучение и проверка на знанията, е вид техника за
активно обучение, която е лесно приложима и средство за
развиване на способността на учениците за творчество,
самостоятелност и интегриран подход към ученето. Ефектът,
който се забелязва при използване на дигиталните технологии в
учебния процес е разширяване на източниците на познание,
нарастване активността на обучаемите, развиване на интелекта и
възможността за решаване на сложни проблеми.
Разработване и доказване на ефективността на логикорепродуктивния модел на обучение на талантливи ученици по
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математика показва, че се повишава мотивацията на учителя за
извънкласна работа и повишаване на квалификацията, провокира
интереса на младите хора, а оттам желание за овладяване на
математичски компетентностите. Полезността от него се
обяснява и с това, че ученици с явно развити заложби в изкуствата
са мотивирани за участия в международни, национални и
регионални конкурси, олимпиади, състезания и др. и се класират
на призови места. Днес тези ученици са приети в престижни
университети в България и чужбина: Масачузетски технологичен
институт, Московски икономически университет, СУ „Св.
Климент Охридски“, Delft University of Technology в Южна
Холандия и други.
На база на проведеното проучване сред описаната
експериментална група може да се твърди, че се потвърждава
хипотеза на изследването. Резултатите на дадения експримент се
повтараят при наблюдения сред ученици от следващи випуски.
Педагогическите условия за ефективно използване на
информационните технологии, съвременните интерактивни
инструменти и театрални постановки в процеса на обучение и
систематичното им използване формира положителна мотивация
за учене, благоприятна емоционална обстановка за работа,
възможност за откриване на таланти и постигане на високи
резултати. Учителите трябва да познават методиката за
организация и прилагане на различни съвременни подходи и
модели на обучение, което води до тяхното професионално
развитие и стимулиране интереса на учениците към
математиката.
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Процесът от поставяне на целите и проведеното обучение
до очакваните резултати на експерименталната група и учениците
извън нея е представен на схема (фиг. 16).

Фиг. 16. Схема на процеса на обучение на Е1, Е2, Е3

В заключението са определени основните приносни
моменти на изследването, направени са редица изводи и
обобщения, очертани са насоки за бъдеща работа.
В приложенията са представени тестовете за вход,
анкетите за родители и ученици и резултатите от анкетирането,
методически разработки за занятията.
Дисертационното изследване бе проведено в насока
обосноваване на необходимостта от извънкласни занимания за
подготовка на ученици с изявен интерес по математика,
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ефективно прилагане на информационните технологии и
интерактивни инструменти в обучението.
Анализът и интерпретацията на резултатите от
експерименталното обучение позволяват да се заключи, че
показателите и изследваните параметри в експерименталната
група значително превишават тези в контролната група,
обучаваща се по традиционната методика. Практическата
разработка намира реално приложение в образователното
пространство.
На база на проведените изследвания може да твърди, че
предложеният логико-репродуктивен модел, основан на
целенасочено планиране на дейности от ниско и високо
познавателно ниво води до отлични резултати в представянето на
национални и международни олимпиади и състезания при
ученици със засилен интерес към математиката.
Същият модел води до повишаване на резултатите и
мотивацията и при ученици, които по принцип нямат интерес към
математиката. Този извод се базира на работата с ученици, които
имат насоченост към изкуствата – изобразително изкуство,
музика и хореография.
Предвид гореизложеното и направените изводи в глава 3,
т.3.3.3 трябва да се отбележи, че за отличните резултати е нужна
добра организация, ефективен учебен процес, който включва
правилно структуриране на учебното съдържание.
В този смисъл логико-репродуктивният модел се основава
както на правилното поставяне на целите, така и на поставянето
на ясни критерии за достигнато равнище на уменията у учениците
и не на последно място на тяхната мотивация за учебен труд.
Основните приноси в дисертацията са:
Научно-приложни:
1. Скала на трудност за състезания и олимпиади;
2. Стратегия за обучение при подготовка за състезания;
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3. Предложен е логико-репродуктивен модел за реализира
при подготовка на ученици за олимпиади и състезания;
4. Описан е паралел между училищната подготовка и
извънкласната дейност;
5. Предложен е набор от софтуерни продукти и
интерактивни инструменти, чието използване в обучението на
ученици за олимпиади и състезания би спомогнало за успешното
усвояване на различни идеи и методи за решаване на задачи.
Практико-приложни:
6. Учебна програма за подготовка на ученици за
състезания и олимпиади;
7. Разрабоотка на теми с методически указания;
8. Авторски сценарий за реализиране на математическа
задача под форма на театрална пиеса.
Изследването провокира редица идеи за бъдещи
проучвания. Като най-интересно за моята практика отчитам да
продължа работата си в разработване и доказване на
ефективността на логико-репродуктивния модел при ученици с
профил изобразително, музикално и танцово изкуство, като
увелича обема на извадката. Посочените примери в дисертацията
са доказателство за това, как учениците възприемат математиката
като изкуство. Така, че идеите за развитие на изследването са
неизчерпаеми.
Приносите, според мястото им в дисертацията и
публикациите, в които са представени, са описани в Таблица Б.
Номерата са според представянето им в приложената
документация. Някои публикации засягат повече от един принос.
Материалите от изследването, обобщенията и изводите
могат да намерят реално приложение в образователния процес.
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Таблица Б
Принос

Глава

Публикации

1

Гл.1

2

Гл.1

П3, П4

3

Гл.2

П5, П6, П7

4

Гл.2

П4

5

Гл.2, Гл.3

П1, П2, П3, П4, П5,П6, П7

6

Гл.2

П4

7

Гл.2

П1, П2, П3, П4

8

Гл.2

П5,П6, П7

Днес, често се говори, че училището има ясно съзнание
за отговорната си мисия и това, че може да я изпълни със
съдържание. Предвид това са му необходими ефективни учители
– приковаващи вниманието, предизвикващи любов и интерес към
предмета, който преподават, завладяваши ума на съвременните
ученици, което от своя страна да предизвика потенциала им към
развитие. Накрая, но не на последно място поставяме общуването
и сътрудничеството с родителите на учениците – изключителна
важна
подкрепа
за
изграждане
на
професионално
взаимодействие: родител – учител – ученик.
Благодарност!
Към научния си ръководител проф. д.п.н. Наталия Христова
Павлова за ценните съвети, подкрепата и съвместната работа,
както и на колегите, допринесли с препоръките и съветите си за
подобряване на работата ми.
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Логическая
репродуктивная
модель
в
обучении
математических таланций (5-8 класс)
В диссертации была исследована модель подготовки
учеников в внеклассных мероприятиях. Представлены
возможности и условия для использования различных технологий
в процессе обучения, способы эффективного их применения и их
влияние на эффективность обучения. Проанализированы
математические конкурсы в Болгарии и за рубежом, их формат и
подготовку учеников для участия в них. Исследование
диссертации произошло после прослеживания отношения
учащихся, учителей и родителей к методологии использования
информационных технологий, интерактивных инструментов и
игр в педагогической практике учителей и роль внеклассной
работы в школе. Практическая работа находит реальное
применение в образовании.
Logic-reproductive model in the education of mathematical talents
This dissertation proposes a model for the education of students
in extracurricular activities. It explores opportunities and conditions
for the use of various technologies in the education process, ways to
effectively apply them and how they influence the effectiveness of
teaching. Bulgarian and international mathematics competitions are
analyzed, including their format and the preparation of the students for
their participation. The research was conducted by examining the
attitude of students, parents and teachers towards the methodology of
using information technology, interactive tools and games in the
pedagogical practice of the teacher and the role of extracurricular
activities in school. Practical work can be truthfully applied in
education.
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