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АКТУАЛНОСТ И МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ТЕМА
„Сключването на мир с природата е определящата задача на 21 век. Това
трябва да е най-важният приоритет за всички, навсякъде."
Антониу Гутериш ( Генерален секретар на ООН)
Промените в климата в световен мащаб отдавна напуснаха полето на чисто
научните изследвания и станаха видими за всеки. Отчитайки естествения ход на
подобни промени, резултат от чисто природни процеси, научни изследвания доказаха
значението на антропогенния фактор като основна причина за неблагоприятния
характер на тези промени, предизвикателствата пред човечеството и риска пред
екосистемите, икономическите и социалните системи. За всяка една от тези системи е
необходим анализ и преценка на риска, определяне на степените на уязвимост,
изработване на стратегии за адаптация и управление на риска. Не случайно в
Програмата до 2030 г., (приета през ноември 2016 г.) на Европейската комисия се
представя цялостна стратегическа визия за устойчивото развитие, която е насочена към
промяна в мисленето и дейностите във всички сфери на обществения живот.
Приоритетно се извежда ролята на образованието като основен фактор за положителни
промени по посока отчитане на принципите на устойчивото развитие като част от
усилията за подобряване на качеството на живот, включването на индивидуално ниво
на ценности, залегнали в основата на устойчивото развитие. Успехът на образованието
за устойчиво развитие тясно се обвързва с постигането на съответното ниво на
компетентност на учителите и преподавателския състав във висшите училища. Това
означава

практическа

реализация

на

концепцията,

заложена

в

нормативна

документация за образованието, (стандарти, учебни програми, квалификации на
педагогическите специалисти и т.н.) в областта на опазването на околната среда.
Образованието се определя като основен инструмент за повишаване на
информираността за принципите и функциите на устойчивото развитие. Приема се като
особено важно образованието за устойчиво развитие да бъде насочено към децата и
младите хора - основата на поколението, за което тези принципи за устойчиво развитие
ще се превърнат в опорна точка на ценностната система и начина на живот.
Всичко споменато до тук, както като реално съществуващи предизвикателства
пред човечеството по отношение на природната среда, така и като визия за бъдещето
на образованието, позволява да се направи обобщение, че образованието за устойчиво
развитие е ключът за формиране на ново мислене и база за овладяване на глобалните
проблеми, пред които е изправено човечеството.
Състоянието на природната среда, образно казано „крещи“ за промяна в модела
на поведение на съвременния човек, за осъзнаване на мястото, ролята и отговорностите

7

на човека към общия ни дом. Преобразуването на чисто консуматорското отношение
към околната среда в конструктивно започва и се развива от детската градина и
училището. Това е средата, в която се формират необходимите грамотност, умения и
компетентности като база за реализирането на конструктивния, спрямо природната
среда, модел на поведение.
Екологичното образование е съществена част от концепцията за образование за
устойчиво развитие и необходим елемент в модела на поведение на личността и
обективно се приема като структуроопределящо за модела на поведение във
взаимоотношенията „човек – природа – общество“. Това, като осъзната необходимост
за времето, в което живеем е материализирано в поредица от стратегически и
нормативни

за

образованието

документи,

респективно

и

като

очаквания

от

образователната практика за цялото общество.
Всичко споменато до тук е основният мотив за избора на темата на изследване и
идеята за конструиране на модел на съдържателна и технологична интеграция в
екологично образование, позициониран в нормативната за образованието рамка.
Съдържателно моделът се описва с ключовите понятия интеграция (в контекста на
същностната характеристика на екологичното образование), умения (в контекста на
ключови компетентности), технология ( в контекста на качество на образователния
продукт) и устойчиво развитие (в контекста на трите основни компонента, които го
описват). Прогнозите и очакванията, според нас, са свързани с усъвършенстване на
педагогическата практика по отношение реализацията на целите на устойчивото
развитие.
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1. МЕТОДОЛОГИЧНА РАМКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
1.1.

Обект, предмет и основна цел и хипотеза на изследването

Обектът на настоящето изследване е съдържателна и технологична
интеграция

в

полето

на

екологичното

образование

като

компонент

от

изискванията за формиране на ключови компетентности в средното образование.
Предметът на изследването е съдържателно-технологичен интегративен
модел за управление на педагогическото взаимодействието в сферата на
екологичното образование.
Основна цел на дисертационното изследване е реализиране на съдържателна
и

технологична

българското

интеграция,

училище

по

базирана
отношение

на

нормативните

на

детерминанти

специфичната

в

съдържателна

характеристика на екологичното образование и използването на създадения
конструкт като инструмент за търсене на нови технологични решения за
практиката на обучение.
Работната хипотеза

на настоящото изследване

е: Ако се конструира и

приложи нормативно обоснован съдържателно-технологичен модел като обобщена
идея за многостепенна интеграция, то той ще съдейства за формиране и развитие
на групи афективни умения, свързани с атрибути на модела на поведение в сферата
на екологичното образование.
Критериално,

ефективността

на

технологичния

модел

се

детерминира

от

определяне на:


мястото на понятието екологично образование в йерархията от понятийни
системи в съдържанието на образованието в средното училище;



съдържателните връзки на понятието екологично образование в различни
предметни области;



набора от когнитивни, афективни и рефлексивни умения, които са основа на
модела;



съдържанието на дейностите на двата субекта в рамките на модела.
1.2. Задачи на изследването.

Постигането на целта и проверката на хипотезите изискват решаването на
следните изследователски задачи:
Задачи на теоретично равнище:

Задачи на практико-приложно
равнище:

• Анализ и интерпретация на литературни източници за
определяне
на
ключовите
понятия
и
техните
взаимоотношения в контекста на предмета на изследването.
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•
Конструиране
на
теоретично
обоснован
съдържателнотехнологичен интегративен модел в

• Анализ на нормативна документация за средното училище
за определяне полето на съдържателна и по умения
интеграция на ключовите умения като детерминанти
определени от държавната регулация на образователната
система.
• Сравнителен анализ на литературни източници, свързани
с понятията формално и неформално образование и
взаимоотношения между тях.
• Анализ на литературни източници, свързани с умението
като структура и функциониране за извеждане на система
умения като единен интегрален конструкт.
• Анализ за възможностите на проектно-базираното обучение
за формиране и развитие на афективни и рефлексивни
умения.

екологичното
образование
извеждане
на
равнищата
педагогическото му декодиране.

• Избор, конструиране и приложение
на инструментариум за проучване на
мнението и отношението, свързани с
рециклиране на отпадъци на входа и
на изхода на експеримента.
• Избор, конструиране и приложение
на инструментариум за измерване на
промените, настъпили в резултат от
въздействието на теоретичния модел.
• Експериментална проверка на
конструирания модел в пресечната
територия
на
формалното
и
неформално образование.

• Определяне на теоретичната рамка за изграждане на
модела за съдържателна и технологична интеграция.

1.3. Изследователски методи


Теоретичен анализ – за постигане на теоретичните и част от приложните цели
на изследване и извеждането на обобщения.



Педагогическо моделиране – при постигане на целите, свързани с изграждане на
съдържателно-технологичен модел за интеграция в екологичното образование;



Анкета - за установяване състоянието на проблема на входа и изхода на
педагогическия експеримент и промени настъпили в резултат от приложението
на теоретичния модел.



Педагогически експеримент – за постигане на практико-приложните цели на
изследване.



Статистически методи – за математическо осигуряване на достоверността на
получените резултати.
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и
на

2. КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ В ПРЕДМЕТНОТО ПОЛЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО –
ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ
В контекста на темата, обектът, предметът и целите на изследване теоретичният
анализ е насочен към проучване и обобщения на ключови понятия в релациите: а)
същност на екологичното образование – проявление в контекста на устойчивото
развитие – управление на отпадъците като съдържателно поле в екологичното
образование за устойчиво развитие; б) екологично образование – междупредметна
интеграция (знания, умения, технологии) – проявление във формалното и неформално
образование; в) екологично образование – умението като единица на индивидуалния
човешки опит – технология за оптимизиране на дейностите.
В структурен аспект, последователността на акцентите в изведените обобщения са
представени на фиг.1.

2.1. Екологично образование и устойчиво развитие
Съвсем очевидно е, че екологичните проблеми, резултат от намесата на човека в
природните взаимоотношения на първо място илюстрират криза на духа, криза на
смисъла, криза на прогнозирането.
Остротата на екологичните проблеми в световен мащаб, постепенното осъзнаване
на смисъла и значението на поведението на човека в природната среда изведе на
преден план и екологичното образование като един от акцентите в образованието като
форма на социална практика.
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Основна цел на екологичното образование е осъзнаване на смисъла, че животът
съществува обективно като цялостен (системната организация на биосферата,
неразделна част от която е и човекът) природен феномен; има идеална същност
(система от обществени отношения), поддържаща цялостността му; еволюционните
изменения в една част на системата оказват влияние върху еволюционните процеси на
цялата биосфера (Дамянова и др., 2008; Карпинская, 1995; Хайтун, 2005; Чипев, 2007;
Шаталов, 1997; и др.). В този контекст екологичното образование е целенасочен,
организиран, систематичен и конструктивен процес, който като съдържание и
технология трябва да включва теоретичните предпоставки и условия за хармонизиране
на връзката човек– общество– природа (Афанасьева, 2010: 16).
Въпреки че екологичното образование е свързано с трансформацията на различни
компоненти на образователната система: цели, съдържание, методи на преподаване,
мониторинг

на

резултатите

и

корекционни

въздействия,

естеството

на

взаимодействието на субектите в учебния процес и организационно-педагогическите
въздействия върху него, неговият водещ компонент е промяна в съдържанието като
средство за формиране на съответстващ модел на поведение (фиг. 2).

От психологична гледна точка, отношението към околната среда се формира в
процеса на взаимодействие на емоционалната, интелектуалната и волевата сфери на
човешката психика. Само в този случай се формира система от психологически нагласи
на личността. Следователно изпълнението на задачите на съвременното екологично
образование изисква преглед не само на съдържанието на образованието, но и на
неговата технология. Всичко споменато до тук, макар и най-общо, очертава параметрите
на

разбирането за съдържателните и
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технологични акценти

в екологичното

образование, насочени към хармонизиране на взаимоотношенията на човека с околната
среда и закономерностите на развитието на човешкото общество. Реализирането на
тези акценти е отговорност, както на институционално равнище, така и на всеки член на
обществото (фиг. 3), защото проблемите се отразяват на всички и тук незаинтересовани
няма.

Различните аспекти на връзката между образованието и устойчивото развитие като:
ролята на образованието като фактор на устойчивост; състоянието и тенденциите в
развитието на образователната система; развитието на образованието в интерес на
устойчивото развитие не изчерпват всички съществуващи взаимовръзки на тези
явления, но ни позволяват да дадем обобщено описание на това взаимодействие на
различни нива във връзка със социални, икономически, културни, екологични и други
условия.
Или в обобщен план, екологичното образование се приема като
структуроопределящо за модела на поведение във взаимоотношенията „човек –
природа – общество“ и стои в основата на устойчивото развитие. То интегрира
в съдържанието си трите сфери на личността (когнитивна, афективна и
психомоторна) и определя облика на съвременен тип мислене и поведение към
природната среда. В педагогически аспект екологичното образование включва
усвояване на знания и формиране на специфични умения на личността като част
от културата на поведение към себе си, към другите и към общия ни дом.
2.2. Екологичното образование в контекста на междупредметната интеграция
Проблемът за интеграцията на съдържанието на образованието е един от найважните теоретични и практически въпроси на съвременната дидактика. В своите
изследвания множество изследователи разглеждат интеграцията в образованието като
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сложен процес с разнообразие от типове, видове, нива и посоки, в зависимост от целите
и задачите на интеграцията. В педагогиката, интеграцията се приема преди всичко като
процес и резултат от комбинирането на елементи от образователното съдържание за
осигуряване целостта на системата от знания, умения и способности на учащите се
(Лернер, 2018).
В най-общ план, интеграцията в контекста на разбирането за развитието на
образователната система на теоретично ниво се разглежда като:


една от страните на процеса на развитие, която обединява в едно цяло
отделните елементи на системата;



принцип на методологията на интегративния подход;



тенденция на съвременното световно образование (Фомина и др., 2015: 137).

От тук се извеждат и различните функции, които изпълнява интегрирането на
образователно съдържание:


организационна, която включва последователност от форми на обучение и
създаване на педагогически условия за протичане на учебно- възпитателния
процес;



образователна, характеризираща се с формиране на система от знания и
умения, свързани с основни общонаучни идеи и понятия;



развиваща – допринася за развитие на системно мислене на индивида;



възпитаваща – допринася за формиране на личностни качества у обучаващите
се



културна – изгражда културен и социален мироглед в индивида. (Салманова,
2014: 330).

В педагого-методически аспект, интеграцията се разглежда не само като
характеристика

на

съдържанието

на

предметно

и

тематично

ниво

–

„интердисциплинарното преподаване представлява нов тип методология, която
предполага преподаване на определено съдържание в пресечното поле на два или
повече учебни предмета.“ (Райчева, 2019: 50). Нещо повече, „междупредметната
интеграция в образователната практика може да се определи като процес на свързване
на отделни елементи (знания, умения, отношения, дори форми на мислене) чрез
смислови и устойчиви връзки в цялост, която удовлетворява определена образователна
цел. В резултат се получава нов вид цялост (система), която можем да наречем
интегративен конструкт със следните водещи същностни характеристики – устойчивост
(като характеристика на цялото, която се дължи на качеството на връзките) и
целесъобразност“ (Райчева, 2019: 54).
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Като цяло в обобщен план, съдържателно и технологично екологичното
образование има интегрален характер и отразява неразривната връзка и
взаимност между единичното и цялото (комплекси от знания в различни
предметни полета, методи и технологии на преподаване). Интегрирането на
факти, понятия, теории от различните учебни предмети и различни
технологични решения осигуряват реализирането на интеграцията като
относително самостоятелно структурно образувание, със стабилни
интегративни компоненти.
2.3.

Екологичното образование в контекста на формалното и неформално
образование

Като имаме предвид същността на екологичното образование и значението му за
развитието на личността, същностната характеристика на различни форми на
образователно взаимодействие, естествено е в изследването да бъдат заложени и
припокриващи се полета между формалното и неформалното образование (Hadjiali et
al., 2017). В Меморандума за продължаващо образование на ЕС са посочени три
основни категории целенасочена учебна дейност - формално, неформално и
информално образование (в случая информалното образование е извън целите на
анализа). Тези понятия са дефинирани в Международната стандартна класификация за
образование, приета на Генералната конференция на ЮНЕСКО през 2011г.
Формалното образование „се дефинира като институционализирано, целенасочено,
планирано с участието на държавни организации и признати от държавата частни
организации, което като цяло представлява образователната система на формалното
образование в страната“. За разлика от него неформално образование се определя като
„образование, което е институционализирано, целенасочено, планирано от лице или
организация, предоставяща образователни услуги“ и „е допълнение или алтернатива
на формалното образование. В същият документ в контекста на значението на
неформалното образование е посочено, че промените в различните области на
образованието възникват не само в рамките на официалните образователни структури,
но и на неформалното образование.
Неформалното образование се отличава със следните особености в системен,
съдържателен, организационен, технологичен, резултативен и субектен план. Тези
характеристики по същество правят нефомалното образование от една страна
съизмеримо с формалното по отношение на обществени очаквания и от друга –
ефективна среда за надграждане и формиране на специфични умения в условията на
„среща“ на лични нагласи, интереси, мотиви и ефективни технологични решения.
В резултат на направения анализ по отношение на пресечното поле на формалното
и неформално образование, без да имаме претенции за изчерпателност на проблема,
можем да обобщим:
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* Формалното и неформално образование функционират паралелно, като
взаимно се допълват и обогатяват - срещат се неформални елементи във
формалното образование и обратно. По този начин се обогатява образователния
процес чрез включване на потенциала и възможностите на всички участници в
този процес .
* Неформалното образование предоставя възможност за участие на основата
на свободен избор и доброволност, без да налага ограничения и изисквания.
*Програмите, които използва неформалното образование са по- гъвкави, подостъпни и по-привлекателни за учениците. Това създава по-демократични
взаимоотношения с обучаващите, изгражда начин на поведение и учене, създава
условия за развитие на когнитивните, афективни и психомоторни умения,
променя представите за учене и човешко развитие.
2.4

Умението като единица на индивидуалния човешки опит

Включването на уменията като единица за измерване на постиженията на учениците
в процеса на обучение (включително и по биология) е една илюстрация на основната
идея за промените в стратегията на образованието – изместване на центъра за
обучавания от “колкото се може повече информация” към “какво може да се прави” с
тази информация. Чрез уменията знанието се “инструментализира” за решаването на
различни познавателни, практически и оценъчни задачи. Това от своя страна води и до
нормалното

функциониране

на познавателния

опит на

субекта

в огромното

разнообразие от ситуации в жизнения му път (Цанова & Райчева, 2012).
На съвременния етап от развитие на проблема за уменията възгледите се
обособяват в две основни групи, условно означени

като” биохуманистичен” и

“механистичен” (Минчев, 1991: 63). Според “механистичния” възглед, уменията се
отнасят към изпълнителските съставки на човешката дейност, които “придобиват
смисъл отвън, от потребителя, мотивите, целите” т.е. уменията се разглеждат като
техника, като процедури.“ В биохуманистичната концепция, уменията се разглеждат като
вкоренени в човешкия живот и не могат да се опишат изцяло с термините на
познавателни и практически действия. “Поддръжниците на тази концепция виждат в
уменията „интегрална единица на опита, която включва разбиране, творчество, воля и
други духовни съставки. (Минчев, 1991: 54 ).
В научната литература съществува различно тълкуване на понятието „умение“
по отношение на неговата същност, структура и функциониране (Бердичевский, 2002;
Милерян, 2013; Унковский, 1959; и др.) както и взаимоотношенията знание – умение и
умение – навик (Платонов, 1963; Рубинштейн, 1946; Талызина, 1998; и др.) Въз основа
на анализа, може условно да се обобщи, че:


умението се характеризира с обобщеност, интелектуалност, съзнателност,
плановост, съвместно прилагане на мисловни и практически действия. Това от
своя страна разкрива неразривната връзка със знанията и навиците;
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по своята природа, умението винаги предполага установяване на взаимна връзка
между поставената цел (дейността, която трябва да се извърши) и начина за
нейното изпълнение;



уменията се формират чрез прилагане на знания и осъзнати модели на
поведение в нови, непознати ситуации за осъществяване на определени
действия и постигане на определена цел.

Идеята на Х. Дрейфус (1978) за ролята на ситуацията в развитието на умението е
доразвита и обогатена от българския психолог Б. Минчев (1991). Според Х. Дрейфус:
”Умението за разлика от фиксираната ответна реакция или множество реакции може да
бъде използвано по безкраен брой начини. Когато у възприемащият субект се изработва
умение, субектът не съединява заедно отделни движения и отделни стимули – той
придобива способност да отговаря с реакция от определен вид на ситуации от
определен общ тип.” (Дрейфус, 1978: 214). В съответствие с концепцията на Х. Дрейфус,
Б. Минчев извежда следното определение на умението: ”Умението е психоповеденческа система, придобита чрез обучение и личен опит, предназначена да
овладява изходна сложна ситуация, която се възпроизвежда многократно в живота на
субекта. Развитото умение представлява ситуационен ред, състоящ се от прости
ситуации които удовлетворяват специфични критерии за ефективност” (Минчев,1991:
55). В посочената дефиниция авторът отдиференцира структурата и функцията на
умението. Той изяснява компонентите на умението чрез модела “матрьошка”, които се
включват йерархично, като по-големите звена оказват контрол върху по-малките. Така в
едно развиващо се умение могат да се „вклинят“ като стъпки-правила цели умения...
могат да се получат паралелни изпълнения, при което компонентите на едната дейност
са в значителна степен автоматизирани, а на другата дейност са интензивно
осъзнавани. Няколко отделни умения се обединяват в едно ново умение, макар и да
създават илюзията, че се изпълняват паралелно две независими умения. Ето защо
главната закономерност на усложняване на уменията е обединяването (окрупняване) на
отделни умения в умения на по-високо равнище.
Условно, когато говорим за структура на умението, можем да я разгледаме във
функционален и съдържателен аспект. Функционално „...умението може да се
разглежда като система от взаимодействащи си цел, средства, условия и резултат.
Конфигурацията от средства и условия в единство се обособява като ситуация “
(Минчев, 1991: 57), или като „поредица от актове, насочени към резултат опосредстван
от дадена ситуация, усъвършенстването на умението е стремеж към постигане на
максимум резултати с минимални усилия“ (Минчев, 1991: 107).
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В

структурен

аспект,

всяко

умение

включва

две

взаимосвързани

звена:

информационно и практико-преобразуващо. Информационното звено е знанието за
„нещо“ и в този смисъл е специфично и вариабилно.
Практико-преобразуващото звено представлява последователност от операции за
анализ на обектите в конкретната ситуация (вж. по-горе). В структурен аспект, практикопреобразуващото звено на умението е стабилната част, „инструмента”, чрез който
знанието (информационното звено на умението) се преобразува в лично достояние на
обучавания. Във взаимоотношението „част-цяло”, знанията са динамичният елемент,
вариабилният, който в зависимост от целите може да бъде изведен и интегриран в
умението на различна основа, включително и интегративна.(фиг. 4)
Фиг. 4 Структурни елементи на умението и взаимоотношения между тях
(по Цанова & Райчева, 2012).

Неразделна част от формиране на ключовите компетентности и прилагането на
четирите основни принципа, определящи новата визия на развитие на образованието
се явяват рефлексивните умения.
Рефлексията е сложен психичен процес, който съществува и може да се проявява в
различни форми, типове или модули.
В монографичния си труд „Рефлексията в познанието, самопознанието и практиката“
В. Василев (2006) обосновава съществуването на четири вида рефлексия –
интелектуална, личностна, диалогова и праксиологическа. За целите на настоящия труд
значение има личностната рефлексия.
Личностната рефлексия може да се разглежда като предпоставка за отразяване на
собствения вътрешен свят и цялото многообразие от собствени индивидуални
характеристики, осъзнаването и осмислянето, на които може да се реализира
посредством нея, която подпомага субекта в набелязването на пътища за саморазвитие
и самоусъвършенстване. Осъзнаването и осмислянето на своето собствено „Аз“, на
собствените действия и постъпки е пряко свързано с изграждане на адекватна
самооценка, самовъзприятие и регулация на поведението (Двоеглазова, 2008). Една от
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формите за съществуване на личностната рефлексия е самооценяването. Тя отразява
отношението на личността към себе си и е необходима предпоставка за правилната
ориентация в обществените взаимоотношения. Самооценката се дефинира като
стойността, която всеки от нас приписва на собствените характеристики, способности и
поведение (Славин, 2004). Самооценката най-силно се повлиява от външния вид и след
това от социалното приемане (одобрение или неодобрение) от връстниците (Marsh,
1993). Затова в настоящия дисертационен труд поставяме рефлексията над качествата
на личността на учещия в процеса на обучението по биология, която приемаме като една
от възможните прояви на личностната рефлексия (Василев, 2006; Хаджиали и др., 2014).
Това ни дава основание да анализираме как участието в проекти влияе върху
поведението и самочувствието на учениците, когато са поставени в ситуация сами да
анализират и оценяват своята и на другите активност.
В резултат от анализа, в смисъла на обекта и предмета на настоящото изследване,
за групата умения, обект на формиране основополагащо е следното:
*Интеграция на умения от трите сфери на личността с предимство на тези
от афективната и психомоторната сфера и развитие на рефлексивни умения;
*формиране на уменията от групата в единство на съдържателното и
практико-приложното им звено;
*системата „цел – ситуация“ (условия, средства, резултат):
 по отношение на целта – детерминанти са учебни програми за
средното училище и параметри определени от нормативни документи
за неформалното образование.
 по отношение елемента ситуация – изисквания на технологията на
формиране (проектно базираното обучение).

2.5

Проектно базираното обучение (ПБО) в контекста на ефективност на
дейностите на учениците

Бързите темпове на развитие на образователната система изискват прилагането на
нови технологии на преподаване и използване на иновативни методи (Boycheva et al.,
2017), чрез които да се формира активна и самостоятелна позиция на обучаваните по
определено предметно съдържание. Една от тези технологии, които в последните
години се наложи като иновативна е проектният метод.
Прилагането на проектният метод е един от пътищата, чрез който можем да
превърнем училището в желана за ученика територия. Учащите се не само разширяват
познанията си по конкретна тема, но и развиват личностни качества от социално
значение. Предпоставка за това е работата в екип, където ученикът се учи да открива и
представя аргументи, да отстоява позиция, да бъде толерантен и да се вслушва в
мнението на партньора до себе си. Проектната работа изисква инициативност, точно
планиране на действията и добра организация.
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Според J. Whatley (2012) проектното обучение е форма на конструктивистко и
съвместно обучение, което позволява на учениците да работят заедно, да решават
проблеми и да се учат един от друг, съвместно да надграждат знанията си (Whatley,
2012).
Yalçin и др. (2009) определя ПБО като всеобхватен модел на обучение за ученици.
Те могат да работят индивидуално или по групи по изследваната тема. Според W.
Sumarni (2015) ПБО е систематичен метод на преподаване, който ангажира учениците в
усвояване на знания и умения чрез решаване на изследователски задачи, отговаряне
на автентични въпроси и добре проектирани крайни продукти. ПБО се дефинира още
като “инструктивен метод”, който дава на учениците сложни задачи, базирани на
предизвикателни въпроси или проблеми, които включват решаване на проблеми,
вземане на решения, изследователски умения, както и саморефлексия (Тоцева, 2017).
Dickinson & Jackson разглеждат ПБО като метод на преподаване, който използва
сложни, автентични въпроси, за да включи учениците в продължително, задълбочено,
съвместно учене, с резултат - внимателно конструиран продукт или изделие. (по
Генджова & Йорданова, 2009). Най-общо казано, основната педагогическа цел на всеки
проект е формирането на различни ключови компетенции, които в съвременната
педагогика се разбират като сложни черти на личността, включително взаимосвързани
знания, умения, ценности, както и готовността да ги мобилизират в необходима
ситуация. ПБО повишава креативността и психомоторните умения на ученика чрез
включването му в учебни дейности, чиито краен резултат е представянето на изработен
продукт (Bell, 201; Doppelt, 2003; Tiantong & Siksen, 2013; Yalçin et al., 2009).
Множество изследователи на ПБО се обединяват в констатациите, че:


ПБО увеличава способностите за комуникация. ПБО дава възможност
учениците да се научат как да правят изследвания, (Yalçin et al., 2009), как да
организират работата си в екип и как да общуват помежду си;



ПБО увеличава способността за сътрудничество (Barr, 2006; Wrigley, 1998).
Ефективността на обучението се оценява въз основа на дейността на учениците,
възприятия и техните групови дискусии, сътрудничество и комуникационно
поведение;



ПБО съдейства за формирането на умения на учениците при използване на
различни източници на информация (Morgil et al. 2008);



ПБО понижава нивото на тревожност на учениците в обучението. Нивото на
тревожност от несправяне се намалява като се дава възможност учениците да
се превърнат в ръководители и организатори на собственото си обучение;



ПБО увеличава способността за решаване на проблеми. Проектно-базираното
обучение може да подобри способността за решаване на проблеми, да направи
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учениците по-активни и успешни в решаването на сложни проблеми. ПБО
спомага учениците да развият умения като сътрудничество и взаимопомощ;


ПБО осигурява условия за развитие на мотивацията за учене. Обучението,
базирано на проекти е ключова стратегия за създаване на независими мислители
и учащи.

В контекста на нашето изследване, без претенции да бъдем изчерпателни, ПБО е
ефективна технология по отношение формирането на рефлексивни умения, умения за
търсене на информация и генериране на идеи, работа в сътрудничество и в екип,
управленски, комуникативни и социални умения. Обучение, базирано на проекти,
осигурява контекстуализирано, комплексно преживяване на проблеми, необходимо за
изграждане на мисловни модели и конструиране на значения в обучението по природни
науки (Capraro & Slough, 2013).
В резултат на направения анализ можем да обобщим, че проектно
базираното обучение се явява свързващото звено между теорията и
практиката, между класната стая и реалния живот. Методът на проектите е
важен компонент от образованието, чиято основна роля е да подготви
учениците за живота след училище.
Същностните характеристики на формалното и неформално образование,
характеристиките на припокриващото поле между тях, както и някои
дефицити по отношение на мотивацията и технологията на формиране на
умения предимно в афективната и психомотормата сфера мотивират и
избора на ПБО като технология в настоящото изследване.
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3. НОРМАТИВНА РАМКА В КОНТЕКСТА НА КЛЮЧОВИТЕ ПОНЯТИЯ НА
ИЗСЛЕДВАНЕТО
Анализът на нормативната рамка, в контекста на темата на изследване е насочен
към извеждане на взаимоотношения и обобщения по отношение на: а) определяне на
съвкупността от нормативни детерминанти (в техните йерархични взаимоотношения),
които осигуряват възможности за концептуалното и технологично реализиране на
интегралния модел на екологично образование в условията на формалното и
неформално образование; б) определяне на параметрите, в които моделът може да
функционира в релацията: нормативна рамка (възможности) – ефективност (качество
на образователния продукт, в контекста на образование за устойчиво развитие).
Управлението и регулацията на институционализирана социална система, каквато е
образователната, се базира на нормативни документи от различен ранг, но в строга
йерархия и зависимости, с различна степен на доминиране в процеса на управление, но
в явна координация и съответствие с един и същ образ за очаквания резултат (фиг. 5).

Нормативните документи встъпват в ролята на инструменти за управление на
системата. Като цяло в тях са описани основните специфични знания и необходимите
стратегии за вземане на решения в процеса на решаване на професионални задачи от
различен тип (Цанова & Райчева, 2012: 4 - 5).
Те се явяват носители на основните характеристики на междупредметната
интеграция, а именно- устойчивост и целесъобразност.
В нормативният документ от най-висок ранг (ЗПУО), чл. 75 (1) е записано –
„Училищната подготовка е съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения,
необходими за успешното преминаване на ученика в следващ клас, етап и/или степен
на образование и свързани с постигане на целите на училищното образование“. Една от
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компетентностите за общообразователната подготовка е „Умения за подкрепа на
устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт“, която компетентност
е неразделна част от

ДОС за общообразователна подготовка, ДОС за учебно

съдържание и учебните програми по всички учебни предмети от учебния план.
Интеграцията в ДОС за общообразователна подготовка е заложена в две
направления – по отношение на области на компетентност и по отношение на очаквани
резултати

в

съответна

област

на

компетентност.

Като

документ

ДОС

за

общообразователната подготовка детерминира учебните програми. Компетентностите
като знания, умения и отношения за всяка тема учебно съдържание са формулирани в
контекста на стандарта и съответно се явяват крайни цели на обучението по темата
(разбирана като тематична цялост).
Необходимостта от създаване на нова екологична култура и възприемане на
екологичното образование като приоритетна област в образователната политика, както
и изграждането на обща педагогическа система, в която биологическия и социалния
живот са взаимосвързани компоненти, доведоха до приемането на ДОС за гражданско,
здравно, екологично и интеркултурно образование (ДОС за ГЗЕИО), който е първи опит
за нормативно детерминиране на посочената по-горе култура. ДОС за ГЗЕИО, като
идея, е „интердисциплинарен комплекс“, който е насочен към формиране на афективни,
граждански и социални умения, „…свързани със здравето и поддържането на устойчива
околна среда …, за защита, подобряване, управление и разумно използване на
природните ресурси, както и опазване на природната среда и на екологичното
равновесие. Като място
в системата стандарти,
той

се

разполага

пресечното
групите

поле

стандарти

съдържание,

в
на
за
за

управление и за среда.
(фиг. 6)

Фиг. 6 Връзки и взаимоотношения между групи стандарти и ДОС за ГЗЕИО

По този начин на нормативно ниво е заложен многопластов интегрален конструкт,
който, като идея, съдържа същностните характеристики на междупредметната
интеграция – устойчивост и целесъобразност. Или обобщено – специфичната
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съдържателна характеристика на екологичното образование, отражението му върху
качествата на личността и наличието на обществена поръчка чрез ДОС за ГЗЕИО
мотивират необходимостта от търсенето на технологични решения за практиката на
обучение. Тук може да се посочи и още един аргумент, видим в чл. 11(8) и чл. 13(1) от
стандарта: „Обучението по отделни тематични области може да се осъществява от гостлектори от съответните компетентни институции, от неправителствени организации, в
центровете за подкрепа за личностно развитие). Като имаме предвид същността на
екологичното образование и значението му за развитието на личността, същностната
характеристика на различни форми на образователно взаимодействие, естествено е в
документа да бъдат заложени и припокриващи се полета между формалното и
неформалното образование (Райчева и др., 2016; Hadjiali et al., 2017).
Задължителен структурен елемент във формата на учебната програма е
дейности за придобиване на ключовите компетентности, както и междупредметни
връзки. Анализът показа, че ключовата компетентност „умения за подкрепа на
устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт“ естествено
присъства във всички учебни програми, но в голяма част от тях присъствието е чисто
формално. Единствено в учебните програми по природните учебни предмети се
установява пряка връзка между тази ключова компетентност и теми учебно съдържание.
Независимо от наличието на косвени връзки с голяма група учебни предмети в ДОС за
ГЗЕИО

са

изведени
достатъчно
широки
възможности
за
реализиране
(фиг. 7).

Фиг.
Параметри

7
на

нормативно

детерминирани

интеграция
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възможности

за

съдържателна

Анализът на нормативната рамка, позволява да се направи обобщението:

⁕проблемът за образование за устойчиво развитие и екологичното образование като
иманентна
негова
част
присъства
в
нормативни
документи от
всяко равнище
на йерархията;

⁕

нормативният
документ,
който най-пряко
характеризира
образователната концепция за устойчиво развитие е ДОС за ГЗЕИО. Този документ
изпълнява и интегрираща функция по отношение на възможностите за координация
между формалното и неформално образование.
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4. ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ ЗА СЪДЪРЖАТЕЛНА И ТЕХНОЛОГИЧНА ИНТЕГРАЦИЯ В
ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Конструирането на теоретичния модел е основано на проучване, констатации и
обобщения по отношение на: а) същностните характеристики на екологичното
образование като основа за усвояване и формиране на специфични умения, част от
културата на поведение на личността и осъзнаване на смисъла на взаимоотношенията
„човек - природна среда“; б) същността на екологията като интегрална наука и
трансформацията на научното знания в учебно знание по биология, нормативно
детерминирано в средното училище; в) съдържателната и технологична интеграция
като ефективен път за осигуряване качеството на образователния продукт; г)
съдържателни и технологични взаимоотношения между формалното и неформално
образование и техните припокриващи се територии (фиг. 8).
Създаването
на модели, свързани
със съдържателната и
технологична
интеграция

в

екологичното
образование

е

възможност

за

усъвършенстване

на

обучението

по

биология в средното
училище

по

посока

повишаване

на

качеството

на

образователния
продукт.
Фиг. 8 Модел
за съдържателна и
технологична
интеграция

в

екологичното
образование
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Ключовият термин при създаването на трите, разположени във вертикала
конструкта, е интеграция. Най-общо при създаването на посочените конструкти се
придържахме към разбирането за интеграция като:
1) екипност в работата на участващите субекти – преподаватели, ученици,
родители, училища, структури в сферата на неформалното образование;
2) адаптиране съобразно индивидуалните възможности на учениците и
осигуряване на възможност за работа с различни източници на информация;
3) приложение на метод/и, които осигуряват висока активност на дейностите на
обучаваните и изява на тяхното творчество и фантазия;
4) осигуряване на възможности за самооценка и рефлексия върху планирането,
осъществяването на дейността и върху нейния продукт;
5) акцент върху формиращото оценяване в хода на ученето (Райчева, 2019;
Цанова, 2006).
Професионалното педагогическо декодиране при конструирането на модела
включва три нива на анализ – нормативен, съдържателен и технологичен.
Професионалното педагогическо декодиране при конструирането на модела включва
три нива на анализ – нормативен, съдържателен и технологичен. Тези нива определят
границите и съдържанието на интегралните конструкти и връзките между тях (фиг. 9)

Посочените три нива на декодиране могат да бъдат описани на макрониво (за
модела като цяло) и на микрониво (за всеки от елементите на модела поотделно).

4.1. Макрониво на описание на модела
А/ Нормативен срез
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Интегралният конструкт в нормативния срез е изграден въз основа на учебната
програма по биология и здравно образование VII клас (стандарт – области на
компетентности: „Организъм – среда“ и „Наблюдение, експеримент, изследване“ и тема
за учебно съдържание – „Устойчиво развитие и здравословен начин на живот“) и
области на компетентности в ДОС за ГЗЕИО (гражданско образование: „Власт, политика
и демократични ценности“ и „ Глобализация, плурализъм и толерантност“; здравно
образование: „Безопасност и първа помощ“ и екологично образование: „Биологично
разнообразие“, „Общество и околна среда“, „Потребление и отпадъци“, „Вода, почва,
въздух“).
Участващите институции са училища, Басейнова дирекция – Дунавски район, и
Център за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо, техническо и научно
творчество (ЦПЛР – ЦУТНТ) – гр. Плевен.
В анализа на нормативно заложените параметри се включва разпознаване и
групиране на смислови цялости (части от цялост от по-висок ранг) по даден признак, на
връзки и взаимоотношения между цялостите и обосноваване на групирането от гледна
точка на определена цел.
Б/ Съдържателен срез
Декодирането в съдържателният срез е по отношение на взаимосвързаните
избор и структуриране на знанията и уменията, отразени чрез очаквани резултати от
обучението. Изборът и структурирането се изразяват в анализ, обосноваване и
аргументиране на избраното съдържание и варианти за структурирането му чрез
разпознаване, сравнение и избор на умения (и включените в състава им понятия, с
родово понятие в йерархията – отпадъци), в съответствие с целите.
Основните съдържателни акценти са: а) разпознаване и класифициране на
основните източници на замърсяване (хартия, пластмаса, метал и желязо) на водата,
въздуха и почвата и значението им за опазване на околната среда; б) осмисляне на
понятията „разделно събиране“ и „рециклиране“ на отпадъци; в) формулиране и
реализиране на конкретни мерки относно рационалното използване на различните
видове отпадъци; г) формиране на модели на поведение, които могат да доведат до
намаляване на замърсяването на околната среда (фиг. 10)
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Фиг. 10 Съдържателен срез на модел за интеграция в екологичното
образование
В/ Технологичен срез
Технологичният срез представя идея за формиране на посочените по-горе умения
чрез приложението на мета-метода проект. При създаването на модела чрез използване
на проектно-базираното обучение се придържаме към следното: а) самостоятелно
планиране, проектиране и осъществяване на предложените идеи; б) включване на
множество информационни ресурси, чиито избор, преструктуриране и използване се
осъществяват от учениците; в) осигуряване на възможност за изява в зависимост от
знанията, уменията и компетентностите на отделните ученици; г) стимулиране на
сътрудничеството и толерантността към позициите на другите; д) изработване,
представяне и защита на крайния продукт; е) оценка и самооценка на собственото
участие и това на останалите членове на групата.
Установените ценностни ориентации на входа са основа за избора на съдържателни
акценти и декомпозирането на общия проект на подпроекти (при свобода на избора на
участващите ученици), измененията в елементите на ценностната ориентация се
установяват на изхода, а самоконтролът и самооценката съпътстват всеки етап от
дейностите в проекта, като цяло, и в съставящите го подпроекти. Дейностите по етапи и
като цяло се осъществяват в специфична съдържателно комуникативна среда, която
съдейства за формирането на афективните и социалните умения.
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4.2.

Микрониво на описание на модела
4.2.1. Нормативен срез

На микрониво нормативният срез включва очаквани резултати от учебния
предмет Биология и здравно образование и ДОС за гражданското ,екологичното,
здравното и интеркултурно образование, по отношение на екологичното образование
(табл. 1).
Таблица 1 Интегративно поле: ДОС за ГЗЕИО – ДОС за прогимназиален
образователен етап (VII клас) – Учебна програма (Биология и здравно образование
VII клас)-очаквани резултати
ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ
(ДОС за ГЗЕИО) (области на
компетентности и знания,
умения и отношения
•Биологично разнообразие
•Общество и околна среда
•Потребление и отпадъци •
Вода, почва, въздух
Класифицира и коментира
причините и заплахите, водещи
до намаляване на биологичното
разнообразие и изчезване на
определени видове.
Оценява значението на
защитените територии.

Разработва идеи и проекти за
опазване, възстановяване и
устойчиво използване на
биологичните ресурси, като
подготвя предложения за
действия за опазване на
екосистемите.
Прилага практически методи за
оценка на състоянието на
природната среда.

ДОС за учебно съдържание –
Биология и здравно
образование VII клас (области
на компетентности и знания,
умения и отношения)
•Организъм – среда
•Наблюдение, експеримент,
изследване

УЧЕБНА ПРОГРАМА –
Биология и здравно
образование VII клас
(теми и компетентности
като очаквани резултати
•Устойчиво развитие и
здравословен начин
на живот

Представя същността и
значението на устойчивото
развитие за човечеството.

Описва същността и
значението на
устойчивото развитие.
Разчита схеми, таблици,
графики, диаграми,
свързани с устойчивото
развитие.
Дискутира проблеми и
прилага правила,
свързани с опазване на
биоразнообразието и
природната среда.

Свързва състоянието на
околната среда и
представители на различните
царства организми със
здравето и с дейностите на
човека
Прогнозира резултати от
въздействия на човека върху
природата.

Прилага правила и подкрепя
дейности за опазване на
личното и общественото здраве
и на околната среда.

Изброява и групира продукти,
съдържащи опасни вещества,
използвани във всекидневието,
и формулира опасностите,
свързани с тях за човека и
природната среда.
Коментира възможни промени
във всекидневното поведение,
които могат да доведат до
намаляване на замърсяването
на въздуха, водите и почвите

30

Прогнозира резултати
от въздействия на
човека върху природата.

Оценява и подкрепя
дейности, насочени към
опазване на природната
среда.

„Дейности

за

придобиване

на ключовите

компетентности,

както

и

междупредметни връзки“, включени в учебната програма по биология и здравно
образование VII клас в контекста на представените интегрални взаимоотношения, са: а)
ключови компетентности по природни науки – използване на знания за представители
на царствата организми за аргументиране на дейности на човека въз основа на научни
факти и прогнозиране на възможни последствия върху личното и общественото здраве
и природната среда б) умения за подкрепа на устойчивото развитие – осмисляне на
взаимоотношенията човек – среда, интерпретиране на конкретно поведение като
последствия, взимане на решения, подкрепяне на дейности, насочени към опазване на
околната среда; в) умения за учене – самостоятелно проучване на информация от
различни източници, дискутиране на проблеми, проявяване на критично мислене,
работа в екип, планиране на дейности, изразяване на мнение и формулиране на
решения,

усвояване

на

правила,

подпомагащи

познавателния

процес;

самонаблюдаване и упражняване на самоконтрол при изпълняване на дидактически
задачи; г) дигитална компетентност – за търсене, събиране и обработване на
информация в интернет, изработване на таблици, графики, модели и презентации; д)
социални и граждански компетентности – умения за общуване, критично и
съзидателно мислене при вземане на решения; проявяване на толерантно отношение и
приемане на различни гледни точки при обсъждания и дискусии; е) инициативност и
предприемчивост – умения за планиране, организиране и управление на дейността; ж)
културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество – изработване на
модели, макети, постери, проекти.
4.2.2. Съдържателен срез
Основните акценти, на които се базира изграждането на съдържателния срез са:
основни източници и групи замърсители на водата, въздуха и почвата; управление на
отпадъците; варианти за рационално използване на различните групи отпадъци.
Знанията в посочените съдържатели акценти се включват в състава на четири
взаимосвързани групи умения – когнитивни (от равнищата: анализ, синтез и оценка),
афективни (от равнищата: възприемане, реагиране/отклик, усвояване на ценностна
ориентация), рефлексивни (от групата на рефлексия над дейността) и социални умения.
Взаимовръзката между отделните групи е на принципа на „матрьошката“, като всяка
група включва в практико-преобразуващото и информационно звено на предходната.
Базисни за системата когнитивни умения в интегралния конструкт са заложените умения
в нормативната рамка от равнищата по Б. Блум – знание и разбиране. По отношение на
съдържателните акценти те са свързани най-общо с въпросите: Какво е това? Какво, как
и

в

каква

последователност?

Тези

умения
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функционално

се

включват

в

информационното и практико-преобразуващото звено на системата умения в
интегралния съдържателен конструкт, съответно от равнищата анализ, синтез и оценка
(фиг. 11)

Фиг. 11 Когнитивни умения – А. Базисни в нормативната рамка. Б. Умения в
интегралния конструкт
Базисните и уменията от интегралния конструкт, като единно цяло, се включват
в състава на афективните умения – т.е. условно казано, в по-голямата „матрьошка“.
Процесът на вътрешно интегриране и включване в структурните елементи на уменията
продължава по аналогичен начин в следващата „матрьошка“ и при рефлексивните и
социалните умения, които функционират при педагогическите ситуации, конструирани в
технологичния интегрален конструкт. Тук основните въпроси са свързани с анализ на
дадената ситуация, ранжиране на елементи, избор на решение и неговото
аргументиране, анализ на собствената дейност и др.(фиг. 12).

Фиг. 12 Вътрешно интегриране на структурните елементи на уменията
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4.2.3. Технологичен срез
Формирането на посочените в съдържателния срез умения се осъществява чрез
използването на мета-метода проект. Разработването на проекти се характеризира с
единство на когнитивната, афективна и психомоторна сфера и като външна проява в
продукта илюстрира специфични компетентности на личността. Изграждането на
основния интегрален конструкт включва следните етапи – фиг. 13

Фиг. 13 Етапи на изграждане на интегративния конструкт (Райчева, 2019)
В контекста на етапите за изграждане на интегративния конструкт, условно казано
схемата на педагогическия експеримент е следната:




Стартиране на експеримента – проект на тема „Управление на отпадъците“
Лекция на тема „Устойчиво развитие и рециклиране на отпадъци“ (в часа на
класа за всички участващи в експеримента ученици, при предварително дадени
насоки за ориентация в темата) и дискусия.
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Всеки екип представя и защитава своя продукт пред жури, което включва трима
членове - представител от класа (избран от учениците), ръководителя на проекта и
преподавател по учебния предмет биология и здравно образование. Оценяването на
крайните продукти е по предварително зададени критерии. По време на обобщителния
етап журито дава една обща оценка от 1 до 10 точки на всеки екип. Точките се сумират
и се получава общата оценка. Учителят накрая дава от 0 до 10 точки на всеки от екипите
и така се оформя окончателното класиране. Водещата групи критерии при оценката са
свързани с демонстрацията на доказателството като логически способ.
В)

ОЦЕНЪЧНО-РЕФЛЕКСИВНИЯТ

етап

се

проявява

предимно

в

обобщителната част на проекта , където се представят и аргументират оценките на
екипите и се попълват самооценъчните карти (карта за работата на екипа и
индивидуална карта за самооценка). Имплицитното проявление на този етап в
дейността на ученика е свързано с формиране, развитие и демонстриране на групите
когнитивни, афективни и психомоторни умения, заложени на ниво нормативна рамка,
както и формиране на отношение и модели на поведение насочени към тези групи
умения. Заключителният коментар на учителя е базиран на оценка на уменията за
спазване на срокове, отговорност при изпълнение на задачите, взаимоотношения между
членовете на екипите, способност за решаване на конфликти и взимане на решения.
Самоконтролът и самооценката (фиг. 14) съпътстват всеки етап от дейностите
в проекта, като цяло, и в съставящите го под-проекти. Дейностите по етапи и като цяло
се осъществяват в специфична съдържателно комуникативна среда, която съдейства за
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формирането на афективните и социалните умения. Като неразделна част от
нормативно заложените умения се явяват рефлексивните умения.

Фиг. 14. Концепция за оценката и самооценката в интегралния модел
Приложението на мета-метода проект в тази интегрирана среда е ефективно
технологично решение за развитие на мотивационната сфера на учениците и изява на
качества на личността като самостоятелност, сътрудничество, толерантност и вяра в
собствените възможности за решаване на реални проблеми.
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5. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО, ИНСТРУМЕНТИ И АНАЛИЗ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ
Изследването бе проведено с ученици от VII клас на ОУ“ Цветан Спасов“ и ОУ“ Лазар
Станев“- гр. Плевен (експериментална и контролна група). Организацията и
последователностите от дейности са договорени и приети от учителите по биология и
здравно образование и ръководството на училищата в съответствие с изискванията на
ДОС за ГEЗИО. Една част от дейностите в изследването са на територията на (ЦПЛРЦУТНТ), а друга част се провеждат в часа на класа. Инструментите, използвани в
изследването за измерване на въздействието на структурно-технологичния модел са:
1. Анкета за измерване състоянието на входа и изхода на експеримента (Приложение 1
в дисертацията).
2. Оценъчна карта 1 „ Работата на моята група“, включваща въпроси за трите етапа
(организационно-подготвителен, технологичен и обобщителен), представена в
Приложение 3 към дисертационния труд;
3. Лична карта за самооценка по етапите (Приложение 4 в дисертацията);
4. Оценъчна карта „Мотивация за учене“ (представена в Приложение 5 в дисертационния
труд), която включва категориите:
 ценност на задача (външни и вътрешни цели на ученика);
 контрол върху вярванията на учениците, базирани на проектното обучение;
 самоефикасност при учене и изпълнение на задачите;
 проверка на потиснатост/удовлетвореност при изпълнение на задачите;
 когнитивни и метакогнитивни стратегии – разработване на стратегии за съхраняване,
анализ и синтез на информация.
5. Оценъчна карта за учителя (оценка по дадени критерии за всеки екип – приложение 6).
6. Оценъчна карта на журито (по дадени критерии – приложение 7).

5.1.

Анализ

на

резултатите

от

анкетата

за

измерване

на

състоянието на входа и на изхода на експеримента
Анкетата съдържа 15 въпроса. Първата група въпроси (1-4) са свързани с
информация относно пол, възраст, населено място. Следващата група въпроси (5, 6, 7,
8, 9) дават представа за базисните знания, които учениците имат по отношение на
видовете отпадъци, тяхното групиране, знания, свързани с понятията „разделно
събиране“ и „рециклиране“, както и възможни проблемни точки, около които да се
фокусира вниманието.
5.Знаете ли кои материали могат да бъдат подлагани на рециклиране?
а/ няма данни
б/ да
в/ не
6.Колко често самите Вие събирате боклука си разделно и отделяте част от него за
рециклиране?
а/ няма данни
б/ веднъж седмично
в/ веднъж месечно
г/ не го събирам разделно
7.Предложете проект свързан с използване на материали за рециклиране. За какво ще
похарчите набраните средства?...................................................
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8.Къде най- често изхвърляте отпадъците си в училище?
а/ няма данни
б/ в кошчето
в/ оставям ги в класната стая
г/ в кошовете за боклук в коридорите на училището
9.Какво най-често изхвърляте в кошчетата в класните стаи или в коридорите в училище
като отпадък?

Третата група въпроси (10, 11, 13, 14, 15) дават информация за формирано
отношение и определен модел на поведение, свързани с проблема „отпадъци“.
10.Номерирайте от 1 до 3 най-честия отпадък , като с 1 означите най-много
а/ няма данни
б/ хартия
в/ опаковки от закуски
г/ пластмасови чашки
д/ стъклени бутилки от напитки
е/ алуминиеви кутийки от безалкохолни напитки
11.Бихте ли събирали пластмасовите бутилки от сок и минерална вода в училище, за да
бъдат рециклирани?
а/ няма данни
б/ да
в/не
13.Какво предпочитате - да четете книги на хартиен носител или от таблет или
лаптоп?
а/ няма данни
б/ предпочитам да чета книги на хартиен носител
в/ по-лесно за мен е да чета книгата от електронен носител
14.Колко често отивайки на море намирате по плажа найлонови пликчета, пластмасови
кутии и други отпадъци, които биха могли да се рециклират?
а/няма данни
б/ много често
в/ не съм виждал отпадъци по плажната ивица и/или в морето
15.Смятате ли, че трупането на отпадъци, които могат да се рециклират, може да
нарушава равновесието в растителния и животинския свят и може ли да доведе до
изчезване на различни видове от флората и фауната на природата в България?
а/ няма данни
б/ да
в/ не

Статистическият анализ на данните е основан на Стюдент t-тест за разлика
между относителни дялове при свързани групи. Разликата между отговорите на входа и
изхода се оценява за двустранна критична област и се приема за статистически значима
при p < 0,05. Обработката на данните е извършена с GraphPad Prism 7.0.
Анализът на резултатите по въпросите, свързани с базисните знания на
учениците по проблема показва, че:


Учениците имат познания още преди експеримента за това кои материали могат
да се подлагат на рециклиране и кои от тях се рециклират най-лесно - 57,1%
отговарят, че знаят със сигурност, а 27,1% казват, че имат частични знания по
проблема. След провеждането на експеримента статистически значимо се
увеличава процентът на учениците, които са уверени в знанията си за
материалите, които подлежат на рециклиране – 85,7%.
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Учениците още в началото се ориентират, че най-лесно се рециклира хартия, но
след експеримента статистически значимо се повишава процентът на учениците,
които посочват този отговор – от 40 % в началото, съответно на 67% в края на
експеримента. Прави впечатление и фактът, че в началото 10 % посочват, че не
могат да отговорят, а в края липсват ученици, които са посочили този отговор.



В началното анкетиране статистически значимо по-висок е делът на учениците,
които не събират разделно – 44,9%, а след провеждане на експеримента
значимо по-голям е делът на учениците, които посочват, че ежеседмично
събират разделно – 74,3%.
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При

въпроса, свързан с даване на предложение за инициативи, свързани с
утвърждаване на ценности по отношение на разумното използване на ресурсите,
учениците показват, че след работата по проектите анализират проблема позадълбочено и в резултат могат по-добре да обосновават предложенията си. В
началото учениците трудно се ориентират да дадат предложение за тема, върху
която да се фокусира вниманието). 44,3 % не дават предложение за тема, при 15,
7 % темата е частично обоснована, а 40 % –обоснована тема. След
приложението на изградения от нас технологичен модел се вижда, че има
статистически значимо увеличаване на дела на учениците, които дават
обосновано предложение – 68, 6 %.



На въпросите, свързани конкретно с техни действия, които биха предприели по
посока на рециклиране на материалите се вижда статистически значима разлика
между отговорите преди експеримента и след него. Резултатите на входа показват
следното: 40% от анкетираните биха занесли старите си тетрадки за рециклиране,
40% биха събирали пластмасови бутилки, а 32,9 % биха предали старите си играчки
за рециклиране, като почти същият процент не биха предали стари играчки или други
вещи за рециклиране, 37,1% посочват, че не биха положили усилие да направят
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разделно събиране на боклука по плажната ивица. На изхода учениците показват
промяна в отношението си към проблема с отпадъците и тяхното рециклиране.
Осъзнават, че всички трябва да полагат усилия и да променят навици и поведение –
87% биха предали стари тетрадки, 70% изцяло биха започнали да събират
пластмасови бутилки, 58,6% изцяло биха предали старите си играчки или други
непотребни вещи, за да бъдат рециклирани, а 45,7 % биха положили усилие да
събират отпадъци по плажната ивица разделно. Тенденцията към готовност за
промяна на модела на поведение се потвърждава и при готовността да се заменят
книги в хартиен вариант с електронни (от 38% в началото на 57% в края на
експеримента) и да се предпочете търговски обект, който има политика за
предоставяне на продукти в рециклируеми опаковки (от 18 % в началото, които
посочват, че категорични биха променили навиците си до 63 % в края на
експеримента, които категорично биха променили поведението си.


По отношение на разбирането на значението на рециклирането като част от
цялостен подход за запазване на равновесието в природата също учениците,
участвали в експеримента показват значима промяна – в началото е много по-висок
делът на учениците, според които това няма значение (27%), а след приключване на
обучението процентът на тези, които смятат, че рециклирането пряко се отразява на
равновесието в природата се повишава от 47% на 81,4%.

5.2.

Анализ на резултатите от оценъчна карта 1 „ Работата на
моята група“

Анализът на резултатите е по отношение на всеки от етапите –
организационен, технологичен и обобщителен като участниците самооценяват
активността си във всеки от посочените етапи.


В организационния етап се определя тема и под-тема, по която ще работи
екипът, разпределят се ролите и задачите на участниците. Резултатите показват,
че по- голяма част от учениците са участвали активно в този етап. Процентът на
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участвалите в отделните подетапи варира между 33-40%. Най-голям е процентът
на активно участвалите при предлагане на идеи и варианти, и при изготвяне на
работния план – 53%. Това може да се обясни с факта, че възможността да
вземат крайно решение е предоставена изцяло на тях и спомага за формиране
на екипност в отделните групи. Учениците осъзнават, че крайният продукт от
тяхната работа ще зависи от избора на актуална идея и изготвен подходящ
работен план. Формулирането на заглавие на проекта и определянето на
задачите е възможност учениците да изразят себе си, да покажат своите умения
и таланти пред останалите чрез създаване и представяне на оригинални
продукти.



Технологичният етап включва изпълнение на отделните технологични операции
при работа по избрания под-проект. Анализът на резултатите показва, че отново
процентът на активно участвалите е висок- 53%, участвалите са 34%. Относно
контролът при изпълнение – резултатът е 37% участвали и 49%- активно
участвали.

Това показва формиране на положително отношение към използването на
проектно- базираното обучение като начин на изява и за формиране на
екологична култура по отношение на отпадъците и тяхното рециклиране. Всичко
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това подпомага учениците в използването на набор от когнитивни и афективни
умения, необходими за формирането им като личности, за поемане на
отговорност, комуникативност, правилно разпределение на времето.


Обобщителният етап включва коригиране и отстраняване на недостатъци,
оформяне на под-проектите според изискванията, представяне и защита на
крайния резултат. Тук отново се наблюдава участие на по-голяма част от
учениците - 37% от тях са участвали при оформяне на проекта, при
анализирането на предимствата и при представянето, а 44% от тях активно са
участвали в съответните подетапи. Процентът на активно участвалите при
представянето и защитата на проекта е най-голям- 51%. Представянето на
крайните продукти е един от основните белези на проектното обучение. Те
демонстрират задълбочената работа на учениците. Реалните продукти са
доказателство за качеството на извършените от тях дейности. Представените
продукти включваха презентации, доклади, постери, роботи от алуминиеви кутии,
изработени тоалети, интересни композиции. Можем да твърдим, че участието в
проекти формира и развива презентационните и изследователски умения,
помага на учениците да преодолеят притесненията си да говорят пред публика,
да защитят аргументирано своята теза, да развият своето творческо и критично
мислене. Процентът на неучаствалите ученици в сравнение с другите два етапа
е по-висок- 21-26 %. Това може би е свързано с невъзможност да представят
своите идеи по начин ,който би ги удовлетворил.

5.3.

Анализ на резултатите от „Лична карта за самооценка“

Като цяло 55,7 % дават оценка много добър за участието си в проекта. Процентът на
неудовлетворените и оценяващи работата на екипите като много слаба е 1,4%. От
участващите в експеримента се открои група (4,3%), при които се наблюдава много
добра организация и пълен синхрон в трите етапа, като съответно дават оценка „8“ за
работата си.
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На въпроса: „Запишете идеите, които имахте относно реализирането на проекта“, се
наблюдава голямо разнообразие от интересни предложения, свързани с изработване
на различни предмети от отпадъци, както и различни идеи за представяне на проекта.
На въпроса: „Какви предимства и недостатъци има вашия проект?“, учениците са
обективни в своята оценка. Голяма част от тях смятат, че проектите са били интересни
и атрактивни, друга част имат забележка по отношение на начина на представяне на
информацията. Част от учениците споделят, че проектите, които са избрали, са били
доста трудни за изпълнение, но това ги е стимулирало да работят по-усърдно. На
въпроса: “Какви препоръки бихте дали за успешно представяне, ако участвате в друг
проект?“, учениците показват осъзнати начин на поведение и взаимоотношение. Като
препоръки посочват: по-добра екипна работа, по-сериозно отношение към поставените
задачи, да се информират повече, да се изслушват, да бъдат по-единни, да работят
всички заедно, да бъдат отговорни.

5.4.

Анализ на резултатите от оценъчна карта „Мотивация за учене“

Използваният инструментариум е адаптирана версия по Paul Pintrich пряко свързан
с формирането на рефлексивни умения. Инструментариумът беше подложен на анализ
на надежността, тъй като представлява нов конструкт на основата на цитирания. Като
показател за надеждност е избран Cronbach‘s coefficient alpha (α) (Cronbach, 1960), по
който се съди за наличието/отсъствието на корелация между отговорите на тестови
единици, както и за силата на тази корелация. Вторият аспект за надеждност е измерен
чрез коефициента на Spearman-Brown’s rsb (Бижков & Краевски, 2007), който се
предпочита за изследване на линейна корелация между сурови балове от тестови
единици, разделени на две половини (първата част 11 айтема; втората част 12 айтема).
Емпиричната стойност на Cronbach‘s coeffi cient alpha α за анкетата като цяло е от
порядъка на 0,8930. Тази стойност сочи много-добра надеждност на анкетата.
Коефициентът на корелация rsb приема стойност 0,920, което описва силна зависимост
между резултатите от двете половини на анкетата и следователно доказва много добра
надеждност. (табл. 2 )
Таблица 2. Емпирично получени данни за надеждност на конструираната анкета
Статистически показатели

Методи и коефициенти за

Емпирично получени

за надеждност

оценка

стойности

Internal consistency reliability

Cronbach’s coefficient (α)

α = 0, 8930
0≤α≤1

Split – half – reliability

Spearman – Brown’s

rsb = 0, 920

coefficient (rsb)

– 1 ≤ rsb ≤ + 1
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•

ценност на задача;

Анализът на резултатите показва, че 65,7% от учениците изцяло се интересуват
от съдържанието на проекта, 44,4% по-скоро биха могли да приложат знанията от
участието си и в други проекти. Въпреки трудностите, които са имали по отношение
изпълнението на задачите, 58, 6% са предпочели да разберат това, което правят. 52,3%
от учениците възприемат участието си в проекта като възможност за подобряване и
развитие на общата успеваемост в процеса на обучение, а не като начин за доказване
пред семейството (58, 6%) или да покажат, че всеки един от тях индивидуално е подобър (52,3%) (фиг. 23)

Фиг.23 Категория ценност на задачата


съществуващи умения за дейностите по проект;

По отношение на изпълнението на отделните задачи по проекта, 44,3% от учениците
смятат, че изцяло са учили по подходящия начин. Контролът, който всеки един от тях
налага върху собственото си поведение е свързан с крайния резултат. 45,7% осъзнават,
че формирането на знания и умения е свързано с полагане на усърдие и отговорно
отношение към постигане на крайната цел. 37,1% смятат, че не носят персонално вина
за крайния резултат. Справянето или несправянето с отделните задачи е отговорност
на цялата група. (фиг.24)
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Контрол върху вярванията
ако не разбирах учебния материал, то е,…
стараех се да работя по проекта-това ще…
ако не успявах да се справя с дейностите,…

учих по подходящия начин и усвоих…
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Фиг. 24 Категория контрол върху вярванията на учениците
•

ефективност на извършваните дейности

Анализът на резултатите от оценката относно умението на учениците да
изпълнят дадена задача, както и доверието в собствените им възможности показва
следното: 40% от тях са убедени, че изцяло са изпълнили задачите. 58,6% изцяло са се
справили с изпълнението на задачите, независимо от трудностите, които са имали;
52,3% са осъзнали основните концепции, заложени принципно в обучението по
природни науки; 44,3% изцяло смятат, че са усъвършенствали знанията си по природни
науки. Като обобщение можем да кажем, че учениците определят постигането на
крайната цел като успешно конкретно изпълнение на отделните етапи от проекта като
цяло (фиг. 25).

Ефективност при учене
независимо от трудностите , мисля , че се
справих добре
осъзнах основни концепции , които бяха
представени
усъвършенствах знанията и уменията си по
природни науки
убеден съм , че изпълних задачите отлично в
проекта
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Фиг. 25 Категория ефективност при учене
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емоционално

състояние

по

време

на

дейностите

удовлетвореност, подтиснатост, тревожност и др.);
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(увереност,

Нормално е очакванията за крайния резултат да бъдат свързани с
определени емоции. 58,6% от учениците посочват, че факта как се справят в сравнение
с другите не е определящ. Най-големият източник на притеснение е заетостта с
изпълнението на проекта и последствията от евентуален провал (35,7% ) (фиг. 26)

Емоционално състояние
вълнувам се, изпитвам увереност в способностите си,
удовлетворен съм, когато решавах задача
изпитвам неприятно чувство, разстроен съм , когато
решавах задача
когато решавах задача , си мислех за последствията от
евентуален провал
когато решавах задача, си мислех за други задачи и
не можех да стигна до решението
когато решавах задача, си мисля, колко зле се справям
в сравнение с другите
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Фиг. 26 Категория емоционално състояние по време на дейностите

•

умения за анализ, синтез и оценка на информация .

Анализът на резултатите показва, че за 50% от учениците е особено важно и
целесъобразно използването на разнообразни източници на информация и участието в
дискусии. Това е свързано с развитие на умения за анализиране, перифразиране и
обобщаване на информация, създаване на аналогии, възможност обучаемия да се
интегрира (фиг. 27).

Когнитивни и метакогнитивни стратегии
когато решавах задача, се стараех да приложа
идеите си в други тематични области
когато работех върху определена задача, за мен
бе важно да участвам в дискусии, да решавам
казуси
когато решавах определена задача, за мен бе
ценно да използвам различни източници на
информация
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Фиг. 27 Категория когнитивни и метакогнитивни стратегии

46

60

Проявата на оценъчно-рефлексивния етап в дейността на ученика е свързано
с формиране, развитие и демонстриране на групите когнитивни, афективни и
психомоторни умения, заложени на ниво нормативен аспект. Тези групи умения
формират крайната оценка на учителя, която се определя от следните критерии: умения
за спазване на срокове, отговорност при изпълнение на задачите, взаимоотношения
между членовете на екипите, способност за решаване на конфликти и взимане на
решения (Приложение 6 от дисертацията).
За популяризиране на проекта, всички изработени продукти бяха представени на
Празника на гр. Плевен, пред представители на Община Плевен, Регионално
управление на образованието, родители, учители и ученици от различни училища в
града.
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6. ПРИНОСИ И ПРЕПОРЪКИ
Резултатите от проведения експеримент ни дават основание да приемем, че
целите на теоретично и практико-приложно ниво са постигнати. Въз основа на данните,
получени на изхода, можем да твърдим, че формулираната в дисертационния труд
хипотеза е доказана.
Основните приноси на дисертационния труд в теоретико-приложен аспект са:

•

Определена е теоретичната рамка за изграждане на модел за

съдържателна и по умения интеграция в екологичното образование.

•

Осъществен е

теоретичен анализ на литературни източници

за

екологичното образование (в контекста на определени релации) и нормативна, за
средното училище, документация и е определено полето на съдържателната и
технологична интеграция в контекста на екологично образование (в частност родовото
понятие – отпадъци).

•

Изведена е йерархия и връзката в система от когнитивни, афективни и

рефлексивни умения, в състава на които се включва изградения интегрален
съдържателен конструкт (от учебния предмет Биология и здравно образование
(прогимназиален образователен етап).

•

Определени са параметрите на ситуацията за формиране на интегралния

комплекс умения на учениците въз основа на съдържателно и технологично
интегриране в контекста на родовото понятие–отпадъци.

•

Приложен е адекватен на целите на изследване инструментариум за

проучване на мнението и отношението, свързани с рециклираните материали на входа
и на изхода на експеримента и настъпилите промени ( по избрани категории) в резултат
на въздействието на модела.

•

Определена е теоретичната рамка за изграждане на модел за

съдържателна и по умения интеграция в екологичното образование.

•

Конструирано и експериментално апробирано е приложението на

проектно-базираното обучение за формиране на афективни умения в припокриващата
се територия на формалното и неформално образование.
В съответствие с направените изводи бихме могли да дадем и някои препоръки
за практиката:

•

Представеният модел за интеграция е експериментиран и резултатите доказват

неговата ефективност. Като обобщена идея за многостепенна интеграция, моделът е с
широки възможности за трансфер в различни теми, свързани с екологичното
образование. Разширяването на територията на приложение би допринесло за
реализирането на основната цел на екологичното образование – хармонизиране на
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взаимоотношенията „Човек – Човек“, „Човек – Общество“, „Общество – Природа“ и
разбиране на природата като фактор за нравствено-естетическа оптимизация на тези
взаимоотношения.

•

Заложената в нормативната рамка на средното училище идея за интеграция на

формалното и неформално образование осигурява добри възможности, в сферата на
екологичното образование като нова среда за изява на учениците .

•

Използването на проект-базирано обучение в тази интегрирана среда е

ефективно технологично решение за развитие на афективни и рефлексивни умения на
учениците и изява на качества на личността като самостоятелност, сътрудничество,
толерантност и вяра в собствените възможности за решаване на реални проблеми.
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