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Дисертационният труд е обсъден и насочен за публична защита
на разширен съвет на катедра „Технологично обучение, професионално
образование и предучилищна и начална училищна педагогика“ при
Педагогически факултет към Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски“.

Дисертационният труд, разработен в три глави, е в обем от 253
стандартни страници – 151 основен текст и 102 страници приложения.
Онагледен е със 40 таблици, 35 фигури и 3 блок-схеми. Номерацията на
фигурите и таблиците в автореферата следват дисертационния труд.
Библиографията включва 112 информационни източника на български и
на чужд език.

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои
на 07.07. 2021г. от 13 часа в зала 211 на Педагогически факултет на
ШУ „Епископ Константин Преславски“ или онлайн при
необходимост.

Материалите по защитата са на разположение в отдел „Научно
развитие на академичния състав” на Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски”, Ректорат, ет. 1, стая 107 и на сайта на
университета.
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УВОД
Астрономията е една от най-древните науки. Нейното развитие
съпътства еволюцията на познанието още на етапа на научно описание,
когато хората са започнали да наблюдават движението на небесните
тела – главно Слънцето, Луната и близките планети. Постепенно като
учебно-научен предмет тя присъства в различните образователни
системи до наши дни.
В подтекста на изложеното възникна идеята за разработването и
апробирането на нов образователен продукт – модел и програма
„Докосни небето”. Очакванията са, че чрез използване на тази
иновативна технология ще се постигне систематизиране на представите
на децата в детската градина за природата и движението на небесните
тела, а също така ще се допринесе и за личностното развитие и за
разнообразяването на живота на децата.
Образователната програма „Докосни небето” е в съответствие и
с принципа за иновативност и ефективност в педагогическите
практики в организацията на образователния процес, залегнал в Закона
за предучилищното и училищното образование [ЗПУО 2016: чл. 3, ал.
2, (8)]. Тя включва образователни модули за Небето, Луната, Слънцето,
планетата Земя и другите планетите, Космоса и Вселената. Всеки модул
се реализира предимно чрез разнообразни методи и форми, в това число
и дейности с родителите, както и посещения и наблюдения в
астрономически обсерватории и др. Темите позволяват да се възприеме
информация за околната действителност и небесните тела и явления и
да се провокира интересът на децата към опознаване на Космоса.
С образователната астрономическа програма „Докосни небето”
се поставят основите на астрономическите знания и се създават верни
представи за движението на Земята и небесните тела, като се изграждат
и когнитивни умения при опознаване на света. С темите в различните
образователни модули не само се обогатяват представите на децата за
природата и движението на небесните тела, но се разширяват и
усъвършенстват отделни компетентности и от другите образователни
направления, което допринася и за личностното развитие и за
разнообразяването на живота на децата.
В заключение – на основание на изложеното считаме, че темата
на дисертационният труд е актуална и в значителна степен иновативна.
Иновативността се съдържа в апробирания авторски модел и програма
„Докосни небето”.
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ПЪРВА ГЛАВА
ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ И ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА
В първа глава на дисертационния труд, декомпозирана в пет
основни параграфа, са обсъдени следните най-важни аспекти от
проучването на теоретичните източници и техния анализ:
Параграф 1.1. включва анализ на традициите и съвременните
тенденции в образованието. В този аспект анализът на
образователната система свидетелства за факта, че тя преминава през
няколко периода и с течение на годините се развива непрекъснато.
Съвременните тенденции са насочени към осъществяване на промени,
целящи интегриране на българското с европейското образование. През
последните години са направени сериозни стъпки в правилна посока за
адаптиране на образователната ни система към дигиталното поколение.
Днес повече от всякога се адаптираме в море от технологии и
иновации. Със сигурност и бъдещето ще ни донесе още много
неподозирани неща. Анализът показва, че на всеки 10 – 15 години сме
свидетели и участници в иновативна технологична революция, която
променя нас самите, начина ни на живот и безусловно се отразява и
върху образователната система. Така например може да се обобщи, че
традиционният начин на контактно обучение (лице в лице) в никакъв
случай не е изчерпал потенциала си и не е отживял напълно времето си,
но все повече той става второстепенен, помощен. Наложително е да се
направи преосмисляне на обучението в дигиталната ера и да се смени
образователната парадигма. Чрез използването на иновативни
технологии, методи и средства може да се направи традиционното
обучение по-интересно, по-атрактивно, по-информативно, за да се
подобри качеството на образователния процес.
Параграф 1.2. съдържа анализ на съвременните програмни
системи за предучилищно образование.
ЗПУО от 2016 г. предостави възможност на всички детски
градини (държавни, общински и частни) да могат да прилагат
иновативни и авторски програмни системи. Чрез иновативните и
авторските програмни системи в педагогическите ситуации се
придобиват и допълнителни компетентности, включително и извън
образователните направления по чл. 28, ал. 2. от Наредба № 5.
В отговор на актуалните проблеми на педагогическата практика
на учители и директори на детските градини, различни авторски екипи
предложиха програмни системи, в които представят своите виждания за
обучение и възпитание в периода на предучилищното детство.
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Анализът на програмните системи за предучилищно образование,
които са допуснати в образователното пространство на детските
градини и одобрени от МОН (например: „Златното ключе”, „Аз в
детската градина”, „Моливко”, „Ръка за ръка” и др.), разкрива
стремежа на
държавните институции да либерализират
образователно-възпитателния процес, като по този начин
мобилизират творческата сила и инициатива на педагогическите
специалисти и научния потенциал в сферата на предучилищното
образование. При създадените законови и нормативни предпоставки и
в отговор на актуалните проблеми на педагогическата практика
различните авторски екипи предлагат програмни системи, в които
представят своите виждания за обучение и възпитание в периода на
предучилищното детство. Подчинени на изискванията на ДОС и на
възрастовите психо-физически особености в развитието на децата от
съответните групи, представените програмни системи се отличават
с голямо сходство. По други показатели, например за иновативност,
към които се стремят повечето програмни колективи, се установява
„творческо залитане” и прекаляване със словесните баланси. Считаме,
че след оценката на времето, програмните системи трябва да се
преоценят на базата на национално обсъждане и постепенно да се
редуцират. Във всеки един случай водещо начало за това трябва да
бъде степента на дигитализация на образователната система и
адекватността на педагогическите специалисти за тази перманентна
реформа.
Параграф 1.3.
е концентриран върху анализа на
познавателното съдържание на образователно направление
„Околен свят”, както и формите за реализирането му и
организацията на педагогическото взаимодействие.
Образователно направление „Околен свят” определено от ДОС е
натоварено със задачата да организира и реализира „педагогическо
взаимодействие”, насочено към социализиращите процеси –
изграждане на адекватна представа за обкръжаващата близка околна
среда, придобиване култура на поведение, развиване на социални умения
за общуване и организиране на самостоятелна детска игрова дейност
като предпоставки за готовността за училище [Наредба № 5 2016:
чл. 28 (2) т.3].
Многообразието на възможните форми за реализирането на
познавателното съдържание, което е заложено по направлението
„Околен свят”, позволява на педагога да преодолява формализма в
педагогическия процес и да приспособява взаимодействието с децата
към потребностите, възможностите и интересите им. На фиг. №1 са
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показани основната и допълващите форми за организация
педагогическо взаимодействие.

на

ПЕДАГОГИЧЕСКА
СИТУАЦИЯ
ФОРМИ ЗА ДВИГАТЕЛНА
АКТИВНОСТ

ПРОЕКТИ И ИГРОВИ
ФОРМИ

РАЗВЛЕКАТЕЛНИ
ФОРМИ

ФОРМИ НА ТРУДОВА
ДЕЙНОСТ

СЪВМЕСТНИ ФОРМИ „ДЕЦА
– РОДИТЕЛИ”

САМОСТОЯТЕЛНА ДЕТСКА
ДЕЙНОСТ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПОЖЕЛАТЕЛНИ ФОРМИ

Фиг. № 1. Схема на форми за реализиране на познавателното съдържание в ОН: ОС

Чрез направлението се реализира по специфичен начин общата
цел на предучилищното образование – цялостното развитие на детската
личност и придобиването на съвкупност от компетентности – знания,
умения и отношения, (дефинирани като очаквани резултати от
възпитанието, обучението и социализацията) определящи успешната
реализация на детето през следващите периоди в развитието му.
Като научно и теоретично обосновано практико-приложното
направление „Околен свят” има и своята специфична цел: Да се
подпомогне личностното и социалното развитие на децата в
условията на сътрудничество и взаимодействие между всички
образователни общности в детската градина на основата на зачитане
на правата на децата, както и формиране на обобщена „картина на
света”.
За да се осъществят успешно задачите на образователното
направление, педагогът трябва да познава детската психология и
социално-психологическите особености в развитието на 6–7-годишните
деца и да се съобрази изцяло с типологичната характеристика на децата.
Овладяването на заложеното в направлението образователно
съдържание е разпределено равномерно в рамките на учебното време,
като е спазен принципът: „От познатото и близкото към новото и поабстрактното”. Структурирането и систематизирането му са
предложени в разработени примерни тематични разпределения. Те са
създадени така, че да се реализира в единство с останалите направления,
като и в рамките на седмицата – децата да работят по една и съща
глобална тема по всички образователни направления.
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Подборът и структурирането на образователното съдържание е
извършено по начин, неусетно и под формата на игра, детето да постига
заложените в ДОС очаквани резултати.
В параграф 1.4. на дисертационния труд са разглеждани
същността, съдържанието и характеристиката на астрономическото
образование.
Астрономическото образование е много древен процес на
възпитание, обучение и придобиване на знания, умения и убеждения. В
миналото възрастните са обучавали младото поколение в знания и
умения, необходими за тяхното общество. Те не са го оставяли да се
лута по пътя на пробите и грешките, а са му предавали знанията,
натрупани от поколенията, и са му помагали по логически път да стигне
до съответните изводи. Възрастните са помагали на детето да навлезе в
сложните отношения между живата и неживата природа, които
отразяват системните връзки на заобикалящия го свят.
Астрономическото обучение би могло да започва още от самото
начало на обучението на децата. Тази задача не е много трудна нито за
един млад баща на семейство, нито за младата майка, или за
възпитателя, напротив – това е толкова приятна и много полезна работа.
Но преди всичко трябва тези педагози, на които е поверено обучението,
да са убедени в занимателността на астрономическите сведения и в
тяхната полза за разсъжденията, които трябва да ни ръководят в живота,
понеже само когато се интересуват и когато се увличат от този предмет,
те ще могат да вложат в детските души убежденията си и, без да ги
отекчават, да им предават знанията си.
Астрономическото обучение за деца от предучилищна възраст е
важно условие за формиране на адекватна представа за
обкръжаващата ги действителност и постигане на хармония в
системата човек – общество – природа. В основата на
астрономическите знания стои игровият подход и установяване на
емоционален контакт на децата с науката. В повечето случаи
астрономическите знания са с висока степен на абстрактност,
скрити за непосредствено възприемане и пряко наблюдение. Това
налага специфично използване на педагогически форми, методи и
средства, ориентирани към тази проблематика.
В параграф 1.4.1. на ДТ е представена Образователна
астрономическа програма „Докосни небето”.
„ДОКОСНИ НЕБЕТО” е иновативна технология, насочена
към изграждане на астрономически представи у 6–7-годишните деца,
като се акцентира на движението на Слънцето, Луната, планетите и
звездите и откритата цикличност в тях.
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Образователната астрономическа програма „Докосни
небето” създава условия за придобиване на компетентности по всички
образователни направления по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 от 03. 06.
2016 г. за предучилищното образование. Тя е едно „пътешествие” в
Космоса, осъществено с различни ситуации, игри и упражнения,
които позволяват да се осмисли от децата, да се затвърди и обогати
познавателна информация с астрономическо съдържание. Формирането
на знания, умения и отношения е на основата на усвояване на
специфични понятия и регламентирани принципи и правила.
Целите на иновативната образователна програма „Докосни
небето” са съобразени с общата цел на проект „Наука в ДГ” за
стимулиране на интелектуалното развитие на децата. Те са
свързани с разнообразни начини за успешна взаимовръзка с всички
образователни направления. Партнирането на учителя е изградено
върху емоционалните отношения с децата, предполагащо позитивно
настроение и истинска радост от съвместната дейност.
Конкретни цели на образователната програма „Докосни небето”:
 Изграждане на астрономически представи у 6–7-годишните деца.
 Формиране на целенасочен интерес за опознаване на Вселената.
Основната цел на астрономическата подготовка е стимулиране на
детското развитие чрез насочване на познавателните интереси на детето
към астрономическите характеристики на околния свят и тяхното
дефиниране, чрез овладяване на обобщени способи при възприемането
и оценяването им. Цели се стимулиране на интелектуалното развитие
на децата чрез: изграждане на основни астрономически представи и
логическо мислене, овладяване на сензорни еталони, обогатяване на
речника и свързаната реч и пр.
Задачите, които са поставени с тази програма, обслужват всички
образователни направления, като дообогатяват и разширяват
образователното им съдържание.Обемът на съдържанието на
образователната астрономическа програма включва конкретни
астрономически представи и умения, систематизирани в няколко
модула – Небе, Луна, Слънце, Земя, планети, Космос и Вселена.
Структурирането на учебното съдържание е по модули и теми. За всеки
модул в програмата са записани и броят на темите за педагогически
ситуации.
Обучението с програмата се извършва не само по образователно
направление Околен свят, а и във взаимовръзка с всички останали
направления, по които се осъществява предучилищното образование,
определени в изискванията на държавния образователен стандарт.
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Дейностите по образователната програма „Докосни небето” са
подчинени на целта на предучилищното образование за осигуряване на
щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и
увереност в собствените му възможности. При планирането на
дейностите се осигурява запознаване с небесните тела и явления и
откритата цикличност в тях. Приоритет на програмата са когнитивните
умения за опознаването на света.
Цялостният характер на преживяванията се изменя под
въздействието на специфичното придобиване на знания и умения, както
в педагогическите ситуации и в игровата дейност, така и в планираните
посещения и наблюдения на астрономически обекти и явления.
Чрез образователната програма „Докосни небето” се реализира
педагогическо взаимодействие, насочено към изграждане на адекватна
представа за обкръжаващия свят. Основната форма на педагогическото
взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно
под формата на игра. „Картината на света” на всяко дете в тази
възраст все още е неясна и непълна – тя е резултат от учудване, но
същевременно и от систематизиране на опита чрез педагогически
ситуации, чрез които опознава ярки и емоционално привлекателни
обекти и предмети.
Обемът на научната информация, която е необходима за
изграждане на астрономически представи и понятия у 6–7-годишните
деца, налагат в обучението да се използват много дидактични средства.
Със създаването на интерес и познавателна основа към картината на
света се придобива и формира любознателност, увереност и желание за
усъвършенстване, което от своя страна води до вдъхновение и
мотивация за развиване и надграждане на получените знания за
природата, за обектите от обективната действителност; за света, в който
съществуваме; за небесните тела и явления; за причинно-следствените
връзки между тях и установената цикличност.
В края на обучението по иновативната образователна
астрономическа програма „Докосни небето” по проект „Наука в ДГ”
децата трябва да притежават съвкупност от разширени и
усъвършенствани отделни компетентности – знания, умения и
отношения, дефинирани като очаквани резултати по всички
образователни направления.
Астрономическото образование в предучилищна възраст е
предизвикателство за педагогическите специалисти и емоционално
съпреживяване на децата. С привикването да се „прелиства великата
книга на природата”, децата ще се привържат към чудесната
картина на небето. Така е било още в зората на човешката
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цивилизация. Сега обаче още от самото начало при формирането на
елементарни астрономически понятия и представи се използват
иновативни педагогически технологии, подходи, средства и методи, за
да се постигнат адекватни за детската възраст знания.
Параграф 1.5. е посветен на проблема (научния въпрос) и
хипотеза на изследването.
В изследването на възможностите за използване на иновативни
образователни технологии за разширяване и обогатяване на знанията на
6–7-годишните деца в областта на астрономията се състои и научният
проблем (научният въпрос) на изследването, а разкритите
педагогически закономерности и подходи в този аспект ще бъдат
принос за теорията и практиката на предучилищното образование.
Научният въпрос закономерно е обвързан с прилагане на
иновативни технологии в детската градина – модел и програма
„Докосни небето”. Тази логика произтича от очакванията, че те ще
осигурят оптимизиране на процеса на възпитание,
обучение и
социализация.
Разгледаните в първа глава теоретични постановки за реформи в
предучилищното образование, за организацията на образователния
процес и програмните системи в детските градини, предопределиха
формулирането на следната ХИПОТЕЗА:
Очакванията ни са, че чрез използване на образователния
продукт „Докосни небето”, ще се постигне систематизиране на
представите на децата в детската градина за природата и
движението на небесните тела, а също така ще се допринесе и за
личностното развитие и за разнообразяването на живота на
децата.
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ВТОРА ГЛАВА
МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ИЗСЛЕДВАНЕТО
Втора глава на дисертационния труд се състои от четири
параграфа.
Параграф 2.1. обхваща методологичната основа на
изследването.
Методологичната основа (платформата за разгръщане на
алгоритъма на изследователските действия) е гносеологията и
съвременното познание за предучилищното образование, както и
действащите днес образци за приложение на иновативни образователни
технологии в детската градина.
В хода на изследването са използвани системно-структурен и
системно-функционален подход. За изграждането на експерименталния
иновативен образователен продукт е приложен критико-аналитичен
подход, а при конструирането на технологията „Докосни небето” –
евристичен и кибернитичен подход.
Основни научни понятия на дисертационното изследване са:
иновация; технология; иновативна технология; информационни и
комуникационни технологии; педагогическа технология; игрови
технологии и др.
Параграф 2.2. конкретизира – цел, задачи, предмет, обект и
субект на изследването.
Цел на дисертационното изследване е разработване иновативна
технология (модел и образователна програма „Докосни небето”) за
формиране на астрономически понятия и представи у 6–7-годишните
деца и нейното апробиране във възпитателно-образователния процес.
Задачи на изследването, за реализиране на поставената цел, са:
1. Да се извърши теоретичен анализ на специализирани
информационни източници и да се очертае методологичната основа и
инструментариума на изследването.
2. Да се изследват компетенциите и нагласите на детските учители
за изграждането на адекватни астрономически понятия и представи у 6–
7-годишните деца.
3. Да се проучи съпричастността на родителите за формирането на
астрономически понятия и представи у 6–7-годишните деца.
4. Да се проучи обхвата на компетентностите на децата, свързани
с техните представи, общо за околния свят и в частност за планетите от
Слънчевата система, Космоса и за свързаните с тях процеси и явления.
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5. Да се разработи и апробира модел и иновативна образователна
програма „Докосни небето” и да се изследва нейната приложимост и
ефективност в образователно-възпитателния процес на 6–7-годишните
деца.
6. Да се разработят таблици за оценка на постиженията на децата
в резултат на възпитателно-образователния процес при прилагане на
иновативната образователна астрономическа програма „Докосни
небето”.
Предмет на изследването е процесът за формиране на
астрономически понятия и представи у 6–7-годишните деца с
експерименталната иновативна технология „Докосни небето”.
Обект на изследването са очакваните количествени и качествени
резултати от образователния процес с децата от четвърта група по
проект „Наука в ДГ” и иновативната образователна астрономическа
програма „Докосни небето”, диагностицирани с целева авторска
методика.
Субект на изследването:
 за решаването на 2. задача с помощта на специализирана анкета
са изследвани 44 учители от Шумен и региона (вж. Прил. № 5);
 във връзка с 3. задача са изследвани 33 родители с помощта на
друга специализирана анкета (вж. Прил. № 6);
 във връзка с 4. задача са интервюирани 50 деца (вж. Прил. №
7).
Параграф 2.3. Методика на изследването.
За решаване на основните задачи и постигане целта на
изследването е използвана комплексна методика, която обхваща
следните методи:
1. Теоретичен анализ
и синтез
при
проучване
на
информационните източници по проблемите на изследването.
2. Метод на моделирането. Моделът е мислено представена или
материално реализирана система, която, отразявайки
или
възпроизвеждайки обекта на изследване в съществени за него
свойства, е способна да го замести така, че нейното изучаване да дава
нова информация за моделирания обект [Бачев 2017: 50].
Разработеният образователен модел „Докосни небето” за
формиране на астрономически понятия и представи у 6–7-годишните
деца е структурно-функционален (вж. фиг. № 3).
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Фиг. № 3. Блок-схема на образователния модел „Докосни небето”

Разработената иновативна технология – модел и програма
„Докосни небето” (вж. прил. № 2 и 3), е апробирана в рамките на една
учебна година в четвърта подготвителна група на ДГ „Щурче”, гр.
Шумен. Обемът на образователната програма включва конкретни
астрономически представи и понятия в няколко модула,
систематизирани в темите:
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Таблица № 1

Тематичен план на програмата „Докосни небето”
2019/2020
учебна година

ТЕМИ
Модул

НЕБЕ
1. Кое е по-високо от небето?

(м. септември)
24. IX. – ДФПВ – ОС

2. Образи на Слънцето.
3.Първа среща на децата с астрономията.

26. IX. – ОФПВ – ИИ
30. IX. – ДФПВ – ОС

ЛУНА

(м. октомври)

1. Наблюдение на Луната.

02. X. – посещение на АО

II.

2. Тайните на Луната.
3. Космически кораб. (Конструктивни игри.)

15. X. – ДФПВ – ОС
28. X. ДФПВ – КИ

Модул

СЛЪНЦЕ
1. Слънцето – извор на живот.
2. Слънцето изобщо не прилича на Луната.
(Слънцето, Земята, Луната и звездите.)

(м. ноември)
5. ХI. – ДФПВ – ОС
22. XI. – ОФПВ – КТ

3.Наблюдение на Слънцето.

29 . XI. – Наблюдение

ЗЕМЯ
1. Ние живеем в семейството на Слънцето.

(м. декември)
05. XII. – ДФПВ – ОС

2. Земята – нашият дом. (Хората си почиват –
туризмът и човека.)

12. XII. – ОФПВ – ОС

3.Движение на Земята. (Сезони.)

13. XII. –ДФПВ – ОС

ПЛАНЕТИ
1. Какви са имената на братята и сестрите на
Земята.

(м. януари)
14. I. – ДФПВ – ОС

2. Нашата слънчева система. (Групиране и
броене до 8.)

15. I. – ОФПВ – Мат.

3.Светът на планетите. (Сравняване.)

28. I. – ДФПВ – Мат.

КОСМОС
1. Да достигнеш звездите.
2. Ще стана космонавт.

(м. февруари)
11 .II. – ДФПВ – ФК
18. II. – ОФПВ – БЕЛ

3. Конструктивни игри.

27. II. – ДФПВ – КИ

ВСЕЛЕНА
1. Участва в малък общ проект в ДГ.
2. Сътрудничи с другите по работа под общ
замисъл.

(м. юни – юли)
17. VI. – ДФПВ – сутр.
23. VI. – ДФПВ – сутрин

3. Конструктивни игри

03. VII. – ДФПВ – сутр

I.

Модул

III.

Модул
IV.

Модул
V.

Модул
VI.

Модул
VII.
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IV
Група
Забележка

Забележка

Забележка

Забележка

Забележка

Забележка

Забележка

Образователната програма „Докосни небето” представлява
система – съвкупност от: цел, задачи, средства, методи, похвати,
организационни форми, дейности и очаквани резултати, които имат
доказана ефективност в образователния процес в детската градина.
Програмата се отличава с гъвкавост и вариативен подбор на
въздействие върху един или друг компонент от предложения
иновативен модел.
Тематичният план на образователната астрономическа програма
„Докосни небето” съдържа с 21 теми за педагогически ситуации, които
са обособени в седем модула за една учебна година. Всеки модул
съдържа по три теми. Педагогическите ситуации са реализирани три
пъти месечно. Последният модул е осъществен през месеците юни и
юли и с него се финализира проектът (вж. табл. № 1).
Спецификата на образователната програма, от една страна, се
изразява в насочеността на съдържанието към формиране на разширени
представи за основни астрономически представи и понятия, които се
изучават по-късно в училище, а от друга страна, астрономическото
обучение стимулира общата познавателна дейност, както и умствената
му дейност, които са в основата на интелектуалното развитие на
детето.
3. Преобразуващ педагогически експеримент
За потвърждаване или отхвърляне хипотезата на нашето
изследване организирахме и проведохме преобразуващ педагогически
експеримент за изследване ефективността на иновативната
образователна астрономическа програма (вж. прил. № 3). Цялостната
концепция на изследването е компресирана в образователен модел
„Докосни небето” (вж. фиг. № 3).
Педагогическият експеримент може да се определи още и като
конвергентен и констатиращ. Целта беше да се установи нивото на
компетентности, дефинирани като очаквани резултати от обучението,
постигнати чрез продукта „Докосни небето”. За тази цел планирахме и
проведохме входяща (в началото на опитно-изследователската работа) и
изходяща (в края на експеримента) диагностика (вж. фиг. № 4).
В педагогическия експеримент участваха 50 деца, посещаващи
ДГ „Щурче” и ДГ „Конче вихрогонче”, гр. Шумен. Децата бяха
разпределени в две групи:
- контролна група (КГ) от 25 деца от четвърта възрастова група
на ДГ „Конче вихрогонче”, от които 13 момчета и 12 момичета;
- експериментална група (ЕГ) – 25 деца от четвърта възрастова
група на ДГ „Щурче”, от които 11 момичета и 14 момчета.
С децата от експерименталната група (EГ) се работеше по
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иновативна програма и обособените към нея модули (Табл. 1), а от
контролната група (КГ) – със стандартното образователно направление.
Изследванията са проведени в залите на децата в детските
градини в началото и в края на опитно-изследователската работа.
Педагогическият експеримент се осъществи през учебната
2019/2020 година (от 15 септември 2019 г. до 14 септември 2020 г).

Фиг. № 4. Блок-схема на преобразуващия експеримент
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4. Социологически методи:
 Интервю
За проучване мнението, интересите и мотивацията на децата,
участващи в нашия експеримент, проведохме структурирано интервю с
50 деца (вж. Прил. № 7).
 Анкетно проучване с родителите
Във връзка с разкриване подготовката, компетенциите, нагласите
и отношенията към изграждането на астрономически представи у 6–7годишните деца с иновативни технологии проведохме писмена
специализирана авторска анкета с 33-ма родители (вж. Прил. № 6).
 Анкетно проучване с учители
За проучване нагласите на учителите, работещи в сферата на
предучилищното образование проведохме и писмена специализирана
авторска анкета с 44-ма учители (вж. Прил. № 5).
5. Педагогическа диагностика
Диагностичните процедури проведохме в началото и в края на
експерименталната работа. Целта беше да установим нивото на
съвкупността от компетентностите на 6–7-годишните деца по
образователните направления: Български език и литература;
Математика и Околен свят, на базата на 5 критерия.
 Критерии и показатели за отчитане на резултатите.
За оценяване на резултатите от настоящото изследване сме
формулирали система от критерии и показатели, която създадохме въз
основа на теоретичните постановки за усвояване на знания за небесните
тела и явления и за изграждане на астрономически представи у 6–7годишните деца (вж. Табл. 2).
Системата от въпросите и задачите за диагностичните процедури
беше съобразена с изискванията на ЗПУО за съвкупност на
компетентностите (знания, умения и отношения), дефинирани като
очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на
децата за IV-та възрастова група, по образователните направления –
Български език и литература; Математика и Околен свят на базата на
следните 5 критерия:
1. Знания за Небето
2. Знания за Луната
3. Знания за Слънцето
4. Знания за Земята и другите планети
5. Знания за Космоса
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Таблица № 2

Система от критерии и показатели
КРИТЕРИИ

I.

II.

III.

IV.

V.

Наличие на
ЗНАНИЯ ЗА
НЕБЕТО

Наличие на
ЗНАНИЯ ЗА
ЛУНАТА

Наличие на
ЗНАНИЯ ЗА
СЛЪНЦЕТО

Наличие на
ЗНАНИЯ ЗА
ЗЕМЯТА И
ДРУГИТЕ
ПЛАНЕТИ

Наличие на
ЗНАНИЯ ЗА
КОСМОСА

ПОКАЗАТЕЛИ
Равнище на развитие на
представите за Небето:
1. БЕЛ – зад. № 1
2. БЕЛ – зад. № 6
3. Мат. – зад. № 11
4. Мат. – зад. № 16
5. ОС – зад. № 21
6. ОС – зад. № 26
7. ОС – зад. № 31
Равнище на развитие на
представите за Луната:
1. БЕЛ – зад. № 2
2. БЕЛ – зад. № 7
3. Мат. – зад. № 12
4. Мат. – зад. № 17
5. ОС – зад. № 22
6. ОС – зад. № 27
7. ОС – зад. № 32
Равнище на развитие на
представите за Слънцето:
1. БЕЛ – зад. № 3
2. БЕЛ – зад. № 8
3. Мат. – зад. № 13
4. Мат. – зад. № 18
5. ОС – зад. № 23
6. ОС – зад. № 28
7. ОС – зад. № 33
Равнище на развитие на
представите за планетите:
1. БЕЛ – зад. № 4
2. БЕЛ – зад. № 9
3. Мат. – зад. № 14
4. Мат. – зад. № 19
5. ОС – зад. № 24
6. ОС – зад. № 29
7. ОС – зад. № 29
Равнище на развитие на
представите за Космоса:
1. БЕЛ – зад. № 5
2. БЕЛ – зад. № 10
3. Мат. – зад. № 15
4. Мат. – зад. № 20
5. ОС – зад. № 25
6. ОС – зад. № 30
7. ОС – зад. № 35
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РЕЗУЛТАТИ
Ниско равнище
Средно равнище
Високо равнище

Ниско равнище
Средно равнище
Високо равнище

Ниско равнище
Средно равнище
Високо равнище

Ниско равнище
Средно равнище
Високо равнище

Ниско равнище
Средно равнище
Високо равнище

 Входящата диагностика се проведе в началото на опитноизследователската работа през месец септември 2019 г.
Специално
разработеният
дидактичен
материал
за
диагностиката – методически картон (вж. прил. 8.4.), предлага
максимално облекчен процес на процедурата за констатиране на
индивидуалните постижения на децата при оптимална достоверност и
обективност на резултатите от оценяването.
За оценяването на постиженията на децата създадохме система от
три нива на оценка (вж. Табл. 4).
Таблица № 4

Система за оценяване на входно и изходно равнище
Вербална оценка
Характеристика на оценката

НИВО
А – Ниско

Б – Средно

В – Високо

Недостатъчно равнище на постиженията. Детето има неточни
познания за обектите и явленията от заобикалящия го околен свят
и несигурни практически и познавателни умения за ориентиране в
природната среда. Необходими са повече усилия и помощ за
овладяване на материала, като се осигурят и условия за
стимулиране на детето към активност в образователния процес.
Достатъчно равнище на постиженията. Детето разполага с
добри познания в областта на естествената физическа среда и
природните обекти и явления, които са основа за успешност в
астрономическите занимания, но е необходимо да се изгражда
мотивация и увереност в собствените му възможности.
Значително равнище на постиженията. Детето има обширни
познания за заобикалящото го природно-социално единство и има
високо ниво на представите за небесните тела и явления.
Съществуват оптимални условия и потенциал за развитие на
детето и за успешна работа за овладяване на образователно
съдържание с астрономическа насоченост.

НИВА НА ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:
А – НЕДОСТАТЪЧНО (НЕ СЕ СПРАВЯ)
Б – ДОСТАТЪЧНО (СПРАВЯ СЕ С ПОМОЩ)
В – ЗНАЧИТЕЛНО (СПРАВЯ СЕ САМОСТОЯТЕЛНО)
За всеки от показателите се присъждат 1, 2 или 3 единици в
зависимост от изпълнението на детето. За ниво А (не се справя) – 1
единица; за ниво Б (справя се с помощ) – 2 единици; за ниво В (справя
се самостоятелно) – 3 единици.
При оценяването се отчита не само крайният резултат, но и
желанието, старанието и активността от страна на детето.
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За тази цел разработихме и предложихме на педагогическите
специалисти в ДГ специализирани таблици за оценка на постиженията
на децата при провеждането на диагностичните процедури на входно и
изходно равнище (вж. прил. № 9). Резултатите от диагностичните
процедури с децата са изнесени в пет таблици в приложение № 10.
Процентът на прираст (g) на постиженията на децата по
различните критерии и образователни направления определихме по
резултата от диагностицираните компетентности в началото и в края на
опитно-изследователската работа, въз основа на експертното мнение на
екпериментатора (вж. прил. № 11).
 Изходяща диагностика по образователните направления за
четвърта възрастова група се проведе през последната седмица на месец
август 2020 г., като се използва разработения методически картон. С
диагностичната процедура в края на експерименталната работа се
установи нивото на компетентности, постигнати чрез продукта
„Докосни небето”. Общото нивото на постижение на децата по всеки
показател, образователно направление и критерий се определи според
броя на единиците поставени за съответните нива А, Б и В и въз основа
на експертната оценка на екпериментатора.
6. Педагогическо наблюдение
Педагогическото наблюдение, което проведохме, може да се
окачестви като пряко (непосредствено), открито (явно), констативно
и систематично.
По време на всяка педагогическа ситуация
наблюдавахме индивидуално децата за: интерес, концентрация и
разпределение на вниманието и др.
7. Математико-статистически и графични методи
Получените резултати от анкетите с родителите и учителите и
интервюто с децата, както и емпиричните данни от входящата и
изходящата диагностика, обработихме статистически. Използвахме
програмата Mikrosoft Eksel. Статистическите методи, които
приложихме, в зависимост от задачите на изследването са:
алтернативен анализ; вариационен анализ и сравнителен анализ.
Темпът на прираст изчислихме в проценти, като използвахме
стандартна формула: g = (x1 – x0) / x0 . 100, където: g е темпът на
прираст; x0 е стойността в началото; x1 е стойността в края на периода.
Изваждаме стойността в началото на експеримента от стойността в края
и резултата го разделяме на стойността в началото. В проценти това се
изразява като го умножим по 100.
За визуализация на резултатите някои от изчислените
статистически величини представихме чрез графики и диаграми.
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В параграф 2.4. е представена организацията на изследването.
То е осъществено в три основни етапа, в периода 2018 – 2021 година.
Първи етап – обхваща времето от месец февруари 2018 г. до
месец август 2019 г., през който констатирахме темата на изследването,
проучихме информационните източници и уточнихме научния проблем
на изследването и работната хипотеза, а също и обектът, предметът и
субектите на изследването. На този етап разработихме проект на
изследването „Наука в ДГ” и изготвихме образователен модел и
авторска образователна програма „Докосни небето”. Определихме
целта, задачите и насочеността на преобразуващия педагогически
експеримент. За решаване на основните задачи на изследването
конструирахме неговия инструментариум за входяща и изходяща
диагностика (вж. прил. № 8).
На първи етап разработихме специализирани дидактически
материали в помощ на детските учители за решаването на
астрономическите образователни въпроси
и задачи и за
диагностициране на прогреса на съответните компетентности на децата,
като се съобразихме с действащите държавни образователни стандарти
за четвърта възрастова група по всички образователни направления,
съгласно Наредба № 5 от 03. 06. 2016 г. (вж. прил. № 9).
Втори етап – обхваща учебната 2019/2020 година – периода от
15 септември 2019 г. до 14 септември 2020 г., през който сформирахме
контингента на изследването, разпределени в контролна и
експериментална група и реализирахме педагогическия експеримент.
На базата на разработените – методически картон за
диагностичните процедури (прил. № 8.4.) и специализирани таблици
(прил. № 9.1. и № 9.2.) за оценка на постиженията на децата от двете
групи: - протече входящата диагностика; - реализирахме
астрономическото обучение
(по алгоритъма на педагогическия
експеримент); и в края - проведохме изходящата диагностика (вж.
прил. № 1).
В рамките на този етап извършихме и социологическите
проучвания.
Трети етап – обхваща времето от месец септември 2020 г. до
месец февруари 2021 г., през което обработихме получените емпирични
резултати; извършихме анализ на конкретните количествени и
качествени параметри, като резултат от експерименталната работа и
приключихме с написването на дисертационния труд и неговото
полиграфическо оформление.
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ТРЕТА ГЛАВА
АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
Параграф 3.1. съдържа анализ на резултатите от анкетното
проучване с учителите. Това е първата целева анкетата, проведена с
педагогическите
специалисти,
работещи
в
системата
на
предучилищното образование. Анкетата е комбинирана и съдържа 24
въпроса. Първите 7 от тях разкриват професионално-педагогическата
квалификация на анкетираните, а останалите се отнасят до предмета и
обекта на педагогическата технология и свързаната с нея
експериментална работа.
Общият брой на анкетираните учители е 44. От тях 24 са старши
учители, а 20 – учители. Налице е приблизителна равнопоставеност.
Преобладават старши учителите, които представляват 55 % от
изследваната извадка.
Сравнително високият процент учители със стаж от 10 до 15
години (34,1 %) ще преминат в по-високите възрастови диапазони. Това,
разбира се, е наша хипотеза, породена от конкретното социологическо
проучване. Второто съждение е, че по-високият педагогически стаж на
педагогическите специалисти в ДГ се очаква да гарантира по-високо
ниво на техните знания, умения и компетентности, включително и
такива, свързани с астрономията и астрономическите представи и
понятия на децата от детската градина. Това ще разкрият отговорите
им по останалите 17 въпроса.
Основание да приемем тази постановка е и високият процент от
анкетираните учители – 93,2%, които са получили допълнителни
квалификации (въпрос № 3), като 90, 9 % (40 учители) са повишили
квалификацията си през последните 3 години.
Фигура № 9 разкрива институционалната картина на местата,
където са осъществени формите за повишаване на квалификациите на
учителите. Разбираемо и закономерно ДИПКО на ШУ в гр. Варна е на
първа позиция. 29 от анкетираните учители (65,9 %) са преминали
обучение там. 36,4 % са участвали във вътрешноинституционални
форми, предимно в детските градини. Извън тях следват
квалификационни инициативи на национално ниво – 29,5 %, на
общинско ниво – 27,3 %, на областно ниво – 6,8 % и 2,3 % на
международно ниво.
Можем да обобщим, че педагогическите специалисти приемат
позитивно идеята за повишаване на квалификацията си. 95,5 % от
тях считат, че са необходими ежегодни квалификации за
професионалното развитие на педагогическите специалисти.
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Фиг. № 9.

Останалата част от въпросите в анкетната карта, както изложихме
вече, са свързани с проучване мнението на учителите за астрономията и
с формирането на астрономическите представи на децата от детската
градина. 95,5 % приемат идеята за провеждане на тематичен
квалификационен курс на тема: „Астрономическо обучение за децата в
ДГ” в ОН „Околен свят”. В тази връзка прави впечатление, че 61,4 % от
педагогическите специалисти не са посещавали астрономическата
обсерватория в Шумен, намираща се на Шуменското плато. Учителите
са на мнение, че всичко, което е свързано с Космоса, е интересно за
децата. На въпроса: Какво е тяхното отношение към астрономията?
– 77,3 % отговарят, че са им интересни любопитните факти, свързани с
небесните тела и явления, а 22,7% – се вълнуват от небесните тела и
явления и откритата цикличност в тях (въпрос № 15).
Анализът дава основание да приемем, че повишаването на
астрономическите знания, умения и компетенции на учителите ще
рефлектира положително за изграждане на адекватна представа
на децата за околния свят и „картината на света” и за постигане
на ДОС в образователното ядро „Светът на природата и неговото
опазване”.
Считаме, че убедеността на анкетираните учители да подкрепят
горните постановки, не е плод на някакви абстрактни представи, а поскоро е познаването на любознателността на децата и интересите им
към небесните тела и явления. Отговорите се съдържат във въпросите
16, 17, 18 и 19.
Според детските учители (вж. фиг. № 10) 86,4 % от децата се
интересуват от небесните тела и явления, като процетно се поляризират
към честотното разпределение „по-скоро малко” и „по-скоро много” –
по 43,2 %, а само 4,5 % от децата – „не се интересуват: (въпрос № 16).
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63,6 % от децата проявяват интереси към небесните тела и 56,8 % – към
природните явления. Във времето честотата на задаваните въпроси,
свързани с небесните тела и явления (въпрос № 18), е следната: „много
рядко” – 40,9 %, „много често” – 47,7 %.

Фиг. № 10.

Въпрос № 19 разкрива многообхватността на задаваните от
децата въпроси (табл. № 6).
Таблица № 6

Честотно разпределение на отговорите по
въпрос № 19
Въпрос №
N
%
19 а
20
45,5
19 б
25
56,8
19 в
23
52,3
19 г
29
65,9
19 д
2
4,5
19 е
26
59,1
19 ж
29
65,9
19 з
14
31,8
На въпросите, задавани от децата, 19 от анкетираните учители
(43,2 %) са в състояние да отговорят положително (въпрос № 20). Повисок е процентът на учителите, които имат знания, умения и
компетентности да отговорят отчасти – 47,7 %. Само 4 от учителите
(9,1 %) не са в състояние да отговорят на поставените въпроси.
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Тази информация е съществена, тъй като в нея намираме
сериозно основание да предложим бъдеща стратегия за повишаване
на квалификацията на педагогическите специалисти по темата
„Астрономическо обучение за децата в ДГ” в ОН „Околен свят”.
Диференциацията на интересите на децата и насочеността
на детските въпроси разкрива в много голяма степен правилността
на нашата концепция при струкрурирането на модулите към
иновативната програма „Докосни небето”.
Параграф 3.2. обхваща анализа на резултатите от анкетата с
родителите на децата, които участват в експерименталната програма.
Това е втората целева анкета, която проведохме, съгласно целта и
задачите на изследването. Анкетата е комбинирана: съдържа 19
въпроса, като част от тях са отворени, а други – затворени. Общият брой
на анкетираните родители е 33. От тях – 8 са мъже и 25 са жени.
Мъжете са на средна възраст 36 години, като във възрастовия диапазон
30–35 г. попадат 3 лица и от 35–40 – 4. Възрастовата характеристика
разкрива, че родителите мъже са в зряла професионална възраст и
тъй като са родени през последните две десетилетия на 20. век може
да се приеме, че имат в достатъчна степен адекватни представи за
астрономията. С други думи, по въпросите от анкетата очаквахме
адекватни отговори.
Възрастовата характеристика на изследваните жени се отличава
със следната статистическа характеристика:
Таблица № 7

Вариационна таблица за показател възраст – жени
Жени
n
xmin xmax
Av
Sav
V%
25
26
48
36,2
6,18
17
възраст
От изложените в табл. № 7 данни е видно, че по този показател
вариативността е 17%, като минималната възраст е 26 г., а максималната
– 48 г. Групирано най-много от жените попадат във възрастовите
диапазони 30–35 – 7 и 35–40 – 7 или: 56 % от анкетираните жени,
подобно на мъжете, попадат в зряла професионална възраст.
Изведените сходните възрастови характеристики за мъжете и
жените допускат по следващите въпроси от анкетата да се анализира
обобщено.
Следващите няколко въпроса целево кореспондират с понятието
астрономическа обсерватория (АО). Оказа се, че 28 от родителите (85%)
са посещавали АО, а 5 (15%) – не са. Може да приемем, че това е
благоприятна количествена картина по въпросния показател.
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Отговорите по въпрос № 3 допълват: най-много са родителите, които са
посещавали еднократно АО – 51,5%, 21,2% имат двукратно посещение
и повече пъти – 27,3% – 7 родители. Не са регистрирани родители,
които не са посещавали астрономическа обсерватория.
Четвърти, пети, шести и седми въпроси се отнасят конкретно до
астрономическата
обсерватория
на
гр.
Шумен,
изградена
непосредствено до Информационния център на ПП „Шуменското
плато”. От 4. въпрос става ясно, че 100% от родителите са доволни от
съвместното посещение с децата на АО на 02. 10. 2019 г.
Следващият 5. въпрос е комплексен и цели родителите да дадат
детайлна оценка на обсерваторията по компонентите: сградата,
изложбата, оборудването, наблюдението на Луната и емоциите на
децата. Оценките на всеки родител за всеки компонент могат да
варират от 1-ва до 10-та степен.
„Изложбата” по същество представлява, по наша преценка, найинтересната част от интериора на астрономическата обсерватория. За
нея 20 от родителите (60,7%) са дали максимална степен на оценка:
24,2% са я оценили с 9-та степен; за 4 от родителите оценката е 8-ма
степен. При оценка на компонента „оборудването” се запазва
статуктвото на отговорите.

Фиг. № 14

Наблюдението на Луната е оценено най-високо (вж. граф. №
14). Максимално висока степен на оценка 10 са посочили 69,7% от
родителите. 9-та степен на оценка са дали 21,3% и по 3% се падат на
пета, седма и осма степен. Наблюдението на Луната е в максимална
взаимовръзка с емоциите на децата. 93,9% от родителите са ги оценили
с 10-та – най-висока степен и само двама от анкетираните са дали 9-та
степен на оценка.
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Представеният анализ на отговорите по тези въпроси на
анкетното проучване позволи да заключим, че мнението и
отношението на родителите за възможностите, които
предоставя астрономическата обсерватория на Шумен, в
контекста на нашата програма, са повече от оптимистични и
може да се разчита на тяхното съдействие за решаването на други
проблеми, свързани с изграждането на основни астрономически
представи в детската градина. Тези позитиви се подкрепят във
въпрос № 8 с желанието на родителите многократно да посещават
АО съвместно с децата си – подкрепено от 100%.
Въпрос № 9: „Какво е Вашето отношение към науката
Астрономия?” определяме като специфичен и централен в анкетното
проучване с родителите. Считаме, че астрономическите знания на
родителите имат приоритетно значение при комуникацията с техните
деца по въпроси, отнасящи се до небесните тела и явления, за Космоса и
Вселената и други в подобен аспект. Табл. № 8 илюстрира честотното
разпределение на отговорите по този въпрос.
Таблица № 8

Честотно разпределение на отговорите по
въпрос № 9
Въпрос №
N
%
9а
1
3,0
9б
15
45,5
9в
21
63,6
9г
5
15,2
Въпрос №13: За какво задават въпроси децата на своите
родители?, съдържа осем алтернативни отговора, свързани със
Слънцето, планетите, съзвездията, природните явления и други. Табл.
№ 9 и фиг. № 16 представят честотната характеристика на отговорите на
родителите.
Според тях водещи са въпросите на децата за звездите. Това се
потвърждава от 75,8 % от родителите. Следват въпросите за Луната –
69,7 % – отговори на въпрос 13 б и въпроси за изгрева и залеза на
Слънцето (13 а) с честотна характеристика 45,5 %. Други 48,5 %
(въпрос 13 в) посочват водещ интерес у децата за планетите.
Приблизително такъв е процентът на децата, които задават въпроси за
природните явления (въпрос 13 е). Въпросите на децата за съзвездията –
13 д и за извънземните – 13 з са с най-ниска честотна характеристика
според родителите, съответно 15,2 % и 18,2 %.
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Таблица № 9

Честотно разпределение на отговорите по
въпрос № 13
Въпрос №
N
%
13 а
15
45,5
13 б
23
69,7
13 в
16
48,5
13 г
25
75,8
13 д
5
15,2
13 е
15
45,5
13 ж
12
36,4
13 з
6
18,2

Фиг. № 16

Представеният анализ на отговорите по 13. въпрос е твърде
показателен за нашия правилен научен подход при съставянето на
иновативната учебна програма „Докосни небето” към проекта „Наука
в ДГ”. Изборът на образователното съдържание, средствата и
методите е адекватен на изискванията на образователното
направление „Околен свят” за опознаване от децата на „картината за
света” и систематизирането на детския опит при ориентирането в
околния свят.
В двустранния процес на комуникация родители – деца (въпрос
№ 14) картината е следната: 39,4 % от родителите успяват да отговорят
на всички въпроси, свързани с небесните тела и явления, други 51,5 %
имат компетенции частично (непълно) да отговорят на тези въпроси и
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само 3-ма родители – 9,1 % не са в състояние да отговорят на своите
деца.
В подкрепа на нашия проект идват отговорите по 15-ти и 16-ти
въпрос. 93,9 % от родителите считат, че децата трябва да изградят
адекватни за своята възраст и интелектуално развитие астрономически
представи още в детската градина, а 90,9 % от изследваната извадка
родители намират, че е необходимо да се разширят знанията на децата
от четвърта подготвителна група за Вселената.
Табл. № 10 разкриват източниците на информация на децата за
астрономическите понятия и явления. Налага се и изводът, че
съществуват резерви за разработване на игри за астрономията,
което неминуемо ще позволи да се идентифицира и
интелектуализира обучението с приложението на игровия метод.
Таблица № 10

Честотно разпределение на отговорите по
въпрос № 17
Въпрос №
N
%
17 а
17
51,5
17 б
12
36,4
17 в
4
12,1
17 г
17
51,5
17 д
12
36,4
17 е
9
27,3
Параграф 3.3. съдържа анализа на резултатите от интервюто
с децата, което съдържа 30 въпроса. Интервюирахме и проучихме
астрономическите представи на 50 деца от четвърта възрастова група на
ДГ „Щурче” и ДГ „Конче вихрогонче”, гр. Шумен.
Първите четири въпроса определяме като въвеждащи за
разкриване на отношението на децата към близката околна среда и
предпочитани дейности в зависимост от критерия – сезон. Определяме
въпросите като въвеждащи, защото те са познати на децата в понятиен
план и създават благоприятна атмосфера на събеседване.
На първия въпрос 100 % от децата потвърждават положително
отношение към природата и разходките сред нея. Този отговор
подсказва и нещо друго, което се отнася до туристическите практики в
детските градини. Видимо тази форма – разходката, трябва да бъде
приоритетна при планирането на дейностите в годишния план на
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детската градина. Предпочитанията на децата по критерий място на
посещение, са ориентирани предимно към обекти на урбанизираната
среда (парк „Студентски”, парк „Кьошковете”, архитектурен комплекс
„Създатели на българската държава”) – 24 деца и 11 от интервюираните
деца (22 %) предпочитат „посещения на гората”.
Следващите въпроси са насочени към оценка на знанията на
децата за астрономическите обекти и свързаните с тях процеси и
явления. Структурирането на въпросите съобразихме с конструирането
на образователния модел и иновативната програма „Докосни небето”.
Избрахме тристепенна скала за оценка: А – „незадоволителни знания”,
Б – „добри знания”, В – „задълбочени знания”. Оценката е
педагогическа, на база – правилни отговори от децата.
Първият специфичен въпрос към децата е: „Знаеш ли откъде
изгрява Слънцето?”. От отговорите установихме, че 38 от
интервюираните деца имат знания по въпроса, като при 8 (16 %) от
децата те са „задълбочени”, а при 28 (56 %) деца преобладават „добри
знания” (вж. фиг. № 18).

Фиг. № 18

Адекватни представи установяваме у децата за процесите и
явленията, при условие че ще „изгасне Слънцето” (въпрос № 9). Само 5
от децата демонстрират „незадоволителни знания”. Най-висок е
процентът (64 %) от децата, които демонстрират „добри знания” и други
13 деца (26 %), които са със „задълбочени знания”. Разнообразието на
отговорите разкрива добра осведоменост по въпроса. Вероятно това се
дължи на средствата за масова информация – предимно телевизията,
интернет и различни TV-образователни програми.
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Отговорите на 10. и 11. въпрос разкриват, че децата имат
адекватни представи за понятията „ден” и „нощ”. Обратна е картината
за на думата „денонощие”. 25 (50 %) деца са с оценка „незадоволителни
знания”. 22 от тях директно са отговорили – „не знам”.
В педагогиката и особено в предучилищната педагогика се
изучават обсервационните способности на децата от ПУВ.
Съобразявайки се със същността и насочеността на нашия проект,
спряхме нашето внимание върху този проблем. За целта формулирахме
въпроса „Приличат ли си Слънцето и Луната? По какво?”. Натъкнахме
се на интересна динамика в отговорите. Само 5 деца са отговорили „не
знам”. Други 19 (38 %) деца са оценени с „добри знания”. Обобщената
картина разкрива 52 % със „задълбочени знания”, където попадат – 26
от интервюираните деца.
Астрономическата наблюдателност на изследваните деца се
разкрива от отговорите на 13. и 14. въпрос. Децата проявяват интерес
към наблюдение на небето през нощта, като всички харесват този
процес и всички проявяват „задълбочени” и „добри знания” за
средствата, с които може да се извършват тези наблюдения: далекоглед
– 8 %, бинокъл – 28 % и телескоп – 64 %, като 96 % от децата желаят да
наблюдават небесните тела през телескоп (въпрос № 19).
Известно е, че понятието Космос произхожда от гръцки език и
означава – свят, Вселена, мироздание. Макар че понятието е навлязло
широко в разговорния език на съвремието, все пак то е обвито с
определена тайнственост за сравнително голяма част от хората.
Ръководени от това, решихме да проучим доколко децата в края на ПУВ
познават тази дума. Отговорите намираме в 20. въпрос. Макар и по
детски, голяма част от отговорите на децата са твърде смислени,
например: „Космосът е едно място, където не може да се диша” или
„където има звезди, планети, огнени топки, метеорити”и т.н. – това са
отговорите на 33 деца (66 %), които са с оценка „задълбочени знания”.
Други 13 (26 %) деца са с оценка за „добри знания”, в отговорите, при
които личи взаимовръзката с ОН: Математика и ОЯ: Пространствени
отношения. Те свързват понятието Космос с нещо, което е „горе”, „ей
там, горе” или „нагоре, нагоре”. Само 4 от децата не са отговорили по
този въпрос.
Този анализ позволява да окачествим знанията на
изследваните деца за Космоса като оптимистични.
От отговорите на останалите въпроси (вж. фиг.. № 21)
установихме следното:
 84 % от децата знаят с какво може да се стигне до
Космоса;
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100 % не знаят името на първия космонавт;
68 % знаят, че България има свои космонавти;
68 % знаят, че ние живеем на планетата Земя;
70 % знаят, че има други планети освен нашата;
48 % знаят имена на други планети;
36 % знаят къде е кацнал първият космонавт.

Фиг. № 21

Параграф 3.4. съдържа пет подпараграфа с анализи на
резултатите от педагогическия експеримент според петте критерия.
Първият подпараграф (3.4.1.) отразява резултатите по
критерий № 1: Наличие на знания за Небето и разкрива степента на
овладяване на обобщените представи за Небето по няколко показателя.
В приложение № 10.1., в показател 1. БЕЛ, са групирани
получените резултати за КГ и ЕГ диференцирани за вход и изход. При
децата от КГ, при входящата диагностика констатираме сравнително
високо ниво на компетентност по критерий № 1– за степен Б – 6 деца,
които съставляват 24% от извадката и 19 деца (76 %) – степен В.
Средната стойност Аv = 2,76 клони към максимума. Установихме
вариативност (V%) в размер 15,9 %, която определя групата като
сравнително еднородна. На изход при КГ 92 % от децата се справят
самостоятелно, като описват подробно наблюдаваното явление.
Вариативността е понижена на 6,75 %, което разкрива ясно изразена
тенденция на хомогенизация (групиране на стойностите плътно около
Av – средната стойност).
При ЕГ в началото на експеримента поляризацията на
компетентностите е по-силно изразена от тази при КГ. В степен Б
попадат 5 деца (20 %), а в степен В са останалите 20 (80 %). Основното
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различие при ЕГ се състои в това, че на изход всички диагностицирани
деца – 100 % се справят самостоятелно и описват в детайли
представеното на рисунката явление. По показател вариативност е
налице сходство между КГ и ЕГ.
Задача № 6 (показател 2. БЕЛ, от този критерий) цели да разкрие
конкретните представи на децата за небесните обекти.
В приложение 10.1., в показател 2. БЕЛ, са групирани
получените резултати за КГ и ЕГ, диференцирани за вход и изход (вж.
табл. № 11 и фиг. 22).
Таблица № 11

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 6
КГ – вход КГ – изход
ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,32
2,76
2,4
2,88
0,85
0,44
0,82
0,33
36,6
15,9
34,0
11,4
19 %
20 %

Фиг. № 22

Сравнителният анализ (на резултатите от входящата диагностика
за втори показател, задача № 6, при контролната група) разкрива голямо
разсейване (вж. фиг. № 22 (първи стълб).
Средната стойност е 2,32 единици, която клони към ниво Б, тоест
децата се справят с помощ при решаване на задачата. При входящото
изследване констатираме твърде висока вариативност – V = 36,6%,
която определя КГ като разнородна. В края на експеримента средната
стойност нараства на 2,76 единици. Налице е възходяща тенденция към
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ниво В, а вариативността намалява на 15,9 %, което определя КГ като
относително еднородна.
Динамиката на промените настъпили в ЕГ за времето на
експеримента се характеризира със следното. При входящата
диагностика средната стойност на ЕГ е 2,4 единици, почти като тази,
която анализирахме за КГ (Av = 2,32). След оказаното педагогическо
взаимодействие средната стойност на ЕГ нараства на 2,88 единици,
което означава, че децата се справят самостоятелно с решаването на
задача № 6. Следва да отбележим, че вариативността рязко намалява на
11,4 %, т.е. може да се приеме с висока степен на достоверност, че е
налице изравняване на компетентността на децата за разпознаване и
назоваване на графичните знаци на някои печатни букви и за
свързването им с наименования на познати обекти и явления от
природната действителност. От графиката и приложената таблица е
видно, че 100 % от децата от ЕГ при изходящото изследване попадат в
ниво В.
В заключение от казаното дотук следва изводът, че
иновативната образователна програма „Докосни небето” е оказала
позитивно
влияние
върху
формирането
на
съответните
компетентности и умения, свързани с критерий № 1: Знания за Небето
и интегративната връзката с ОН: БЕЛ. Основание за това съждение
ни дава сравнителният анализ на процента на прираста за КГ и ЕГ.
Макар и незначителен, той е по-висок при ЕГ – g = 20,0 %.
Показател 3. и 4. (задача № 11 и задача № 16) от критерий № 1:
Наличие на знания за Небето, разкрива равнището за развитие на
представите за Небето, чрез образователно направление Математика
(ОН: МАТ.). Картинките към тях са изобразени на стр. 11 и стр. 16 в
методическия картон (вж. прил. № 8.4.).
Пресметнатите статистически параметри за задача № 11 не
разкриват различия при КГ и ЕГ при първоначалното диагностициране
и на изхода (вж. прил. 10.1. и табл. № 12)
Отсъствието на динамика и преди всичко на еднаквите стойности
на процента на прираста може да обясним със спецификата на
съдържанието на тази задача – нейното решаване изисква основно
математически представи, които видимо са на едно ниво. За двете групи
установяваме понижение на показателя вариативност в края на
експеримента. Извадките (КГ и ЕГ) се характеризират с типична
еднородност: V<10 %.
При задача № 16 децата трябва да отговорят какво е изобразено
на картинката и да оградят тази група звезди, които са повече, като
свържат със съответната цифра на числото. От позициите на ОН:
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Математика, решението на задачата изисква децата да притежават
компетентност да сравняват броя на обектите в две множества и да
свързват със съответната цифра на числото.
Таблица № 12

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 11
КГ - вход КГ – изход ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,6
2,92
2,64
3
0,65
0,28
0,57
0
15
9,58
21,59
0
13 %
13,6 %

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 16
КГ – вход
КГ – изход
ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,28
2,8
2,16
2,92
0,79
0,41
0,8
0,28
34,6
14,6
37,1
9,58
25 %
35

Таблица № 13

Фиг. № 23

Анализът на резултатите (вж. табл. № 13 и фиг. № 23) от
решаването на задача № 16 позволява синтезирани обобщения:
1. В началото на експеримента групите се характеризират с много
близки компетентности: средна стойност за КГ 2,28 единици и 2,16 за
ЕГ.
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2. Разпределението при двете извадки се характеризира с висока
вариативност, което по показателя за хомогенност ги определя като
разнородни – V >30 %.
3. В края на експерименталната работа прирастът в постиженията
на групите разкрива преимуществото на ЕГ – g = 35 %.
От това следва, че обучението на децата по иновативната
образователна програма „Докосни небето” води до значително
повишаване на въпросните компетентности на децата от ЕГ – с 10 %
повече от КГ.
Табл. № 15 и фиг. № 25 илюстрират промените, настъпили в
резултат на изпълнение на задача № 26 (показател 6. ОН: ОС), която е
свързана с ОЯ: Светът на природата и неговото опазване, изисква
описване на небесните тела и явления от Слънчевата система.
Таблица № 15

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 26
КГ – вход
КГ – изход
ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,32
2,44
2,63
3
0,85
0,87
0,7
0
36,64
35,66
26,52
0
5,2 %
13,6 %

Фиг. № 25

Динамиката на показателите е следната:
При КГ установяваме високи стойности на вариативността (V
вход = 36,6% и на изход = 35,7% – стойностите са закръглени).
Компетентностите на децата от тази група не се променят. КГ е
относително разнородна, а процентът на прираст е относително нисък в
сравнение с другите задачи.
-
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- При ЕГ в началото на опитно-изследователска работа по
показател хомогенност извадката е относително разнородна V = 26,5 %.
На изход компетентностите на отделните деца в групата са
равнопоставени. Постигнат е максимален резултат от диагностичната
процедура. Не се констатира вариативност, но процентът на прираст е
13,6 %, което превишава трикратно прираста при КГ.
От приложените доказателства следва аналогичен извод, както
при анализираните дотук задачи: експерименталният модел и
учебната
програма
доказват
своята
ефективност.
Диагностицираните деца се справят самостоятелно и без грешка
описват небесните тела и явления. Всяко дете е постигнало ниво В.
Задача № 31 (показател 7. ОС) от критерий № 1 е свързана също
с ОЯ: СПНО. Определяме задачата като комплексна. Основно децата
трябва да вербализират своята компетентност за природните явления и
бедствия. По приложените към задачата рисунки в методическия
картон, се изискваше да разкажат какво се случва на четирите картинки
и да назоват някои правила за безопасност при поледица, наводнение,
силен снеговалеж, буря и пожар. За нас с особена важност бяха
отговорите на децата да определят сезона на природните явления и
съпътстващите ги бедствия и как ще постъпят в такива ситуации.
Изложените в табл. № 16 и фиг. № 26 статистически детайли на
динамиката на промени в КГ и ЕГ отново, така както изложихме в
анализа на задача № 26, потвърждават нашите хипотези за
ефективността на модела и експерименталната програма. При тази
задача установяваме най-висок процент на прираст за ЕГ – 37 %,
който се явява и най-висок в сравнение с останалите задачи от
критерий № 1.
В заключение, следва да отбележим, че намерихме
достатъчно основание и преди всичко доказателства със
съответната статистическа подкрепа да обобщим, че
планираното и осъществено обучение на децата в контекста на
задачите от критерий 1: Наличие на знания за Небето.
Таблица № 16

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 31
КГ – вход КГ – изход
ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,4
2,56
2,16
2,96
0,76
0,71
0,8
0,2
31,7
27,7
36,7
6,75
6,67 %
37,0 %
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Фиг. № 26

Параграф 3.4.2. обхваща анализа на резултатите по критерий
№ 2: Наличие на знания за Луната и разкрива степента на овладяване
на обобщените представи за Луната по съответните показатели.
Резултатите диагностична процедура по показател 1. БЕЛ са
представени в табл. № 17.
Таблица № 17

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 2
КГ – вход
КГ – изход
ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,76
2,92
2,72
3
0,44
0,28
0,46
0
15,94
9,59
16,91
0
5,8 %
10,3 %

Задача № 7 (показател 2. БЕЛ) изисква по ДОС децата да
поставят при изговаряне правилното ударение на използваните думи и
да определят броя на звуковете в думата. Тази задача в значителна
степен ангажира аналитичното мислене на децата за правилното
отразяване на съответните точки в табличното приложение под
рисунката.
Фиг. № 28 разкрива твърде сходна динамика, която
коментирахме при анализа на задача № 2. При двете групи
установяваме разпределението на променливите величини към
максимума, тоест достигане на децата до ниво Б. Вариативността в края
на експеримента спада, като по-силно това е изразено при ЕГ, която от
разнородна спада до горната граница на еднородна хомогенност – 11,46
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%. И при задача № 7 разликата в прирастта на постиженията е в полза
на ЕГ – g = 20 % срещу 17,2 % за КГ.

Фиг. № 28

Изложените коментари относно резултатите от задача № 2 и
7 позволяват да обобщим, че компетентността на децата по
критерий № 2: Знания за Луната бележат, макар и не толкова
контрастно различие, възходящо развитие.
Показател 3. Мат. (задача № 12) изисква определяне на
пространствени отношения, а задача № 17 (показател 4. Мат.) изисква
децата да намират мястото на пропуснатия обект в сериационна редица
и графично да възпроизвеждат позната астрономическа фигура. От ОН:
Математика задачите произтичат от съответните ДОС: Сравнява
разстояние между обекти и Назовава и показва широчината на обект.
Продължава алгоритмична поредица от познати фигури.
В астрономически контекст децата трябва да отговорят: До кое е
по-близо Луната – до Слънцето или до Земята (задача № 12); в задача
№ 17 децата трябва да продължат редицата на липсващата фаза на
Луната. Резултатите от диагностиката статистически са отразени в
табл. № 18 и табл. № 19.
Таблица № 18

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 12
КГ – вход
КГ – изход
ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,6
2,92
2,48
3
0,65
0,28
0,71
0
25
9,59
28,63
0
12,3 %
21 %
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Таблица № 19

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 17
КГ – вход
КГ – изход
ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,28
2,8
2,16
2,92
0,79
0,41
0,8
0,28
34,6
14,6
37
9,59
22,8 %
35,2 %

Сравнителният вътрешногрупов и междугрупов анализ на
статистическите параметри за средните стойности, сигмалното
отклонение и коефициента на вариативност при КГ и ЕГ, и между тях,
разкриват подобна динамика, която многократно обсъждахме дотук с
тази разлика, че процентите на прираста по-осезателно потвърждават
възходящата тенденция на компетентността на децата от ЕГ. Това ясно
личи от фиг. № 29.

Фиг. № 29

Показатели 5., 6. и 7. (задачи № 22, 27 и 32) в съдържателно
отношение са свързани с ОН: ОС. При тези задачи превалира
проявлението на астрономическите компетентности. Децата описват и
назовават основните фази на Луната; второ – трябва да отговорят на
въпроса: Възможни ли са и трите състояния на Луната? (зад. № 22).
При задача № 27, която има взаимовръзка с ДОС от ОЯ: Светът на
природата и нейното опазване, децата трябва да описват начина на
живот на някои животни и птици през нощта. (вж. прил. № 8.4., стр. 22
и 27). Задача № 32 е по- специфична. Свързана е с ОЯ: Социална и
здравословна среда. ДОС е: Назовава и спазва елементарни хигиенни
правила за здравословен режим. Децата трябва да отговорят на два
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въпроса, които са в причинно-следствена връзка: Какво трябва да
правим вечер? и Защо? Практическата част от задачата е децата да
оградят верния час на лягане.
Приложените табл. № 20 и табл. № 21 илюстрират
статистическата характеристика на разпределението на тези променливи
величини и хомогенността на двете изследвани извадки – ЕГ и КГ.
Фиг. № 30 и фиг. № 31 визуализират промените и най-вече
прираста в резултат на оказаното педагогическо взаимодействие. По
същество трендът на прираста при ЕГ в основна степен разкрива
ефективността на нашия модел и програма „Докосни небето”.
Таблица № 20

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 22
КГ – вход КГ – изход ЕГ – вход ЕГ – изход
2,64
2,8
2,44
2,96
0,49
0,44
0,65
0,2
18,56
15,94
26,6
6,75
4,5 %
21,3 %

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 27
КГ – вход КГ – изход ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,48
2,56
2,56
2,96
0,65
0,65
0,58
0,2
26,2
24,5
22,6
6,75
3,2 %
15,6 %

Таблица № 21

Фиг. № 30
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Фиг. № 31

Параграф 3.4.3. разкрива резултатите по критерий № 3 –
Наличие на знания за Слънцето.
Задача № 8 използвахме, за да установим до колко децата могат
да произнасят правилно думи с фонетични и правоговорни особености.
За целта се изискваше да опишат какво знаят за Слънцето, като
използват определения и да го свържат с тези предмети, които започват
със същия звук (вж. прил. № 8.4., стр. 8). Задачите кореспондират с
ДОС от ОЯ: Възприемане на литературно произведение и ОЯ: Звукова
култура. На табл. № 22 , на фиг. № 32 и на табл. № 23 се разкрива и
визуализира напредъкът на компетентностите за Слънцето. Не
коментираме в детайли статистическите параметри, защото промените в
средните стойности, вариативността и процента на прираста при ЕГ
убедително подкрепят нашето съждение.

Фиг. № 32
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Таблица № 22

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 3
КГ – вход
КГ – изход
ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,32
2,72
2,36
3
0,85
0,46
0,57
0
36,64
16,91
24,15
0
17,2 %
27,1 %

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 8
КГ – вход КГ – изход
ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,6
2,92
2,48
3
0,65
0,28
0,59
0
25
9,59
23,79
0
12,3 %
21 %

Таблица № 23

Задача № 13 и № 18 имат взаимовръзка с ОН: Математика и са
ориентирани към ДОС на ОЯ: Времеви отношения и ОЯ:
Пространствени отношения. При зад. № 13 диагностиката цели да
установим в каква степен децата разпознават и назовават частите на
денонощието и до колко се ориентират в последователността на
събитията във времето. До колко определя посоките (нагоре/надолу, по
средата). Със зад. № 18 изследвахме компетентностите на децата за
месеците на годината и съответстващите им сезони. С тази задача
трябваше да разкрием абстрактното мислене на децата и способността
им да използват пространствените термини за посоки, местоположения,
разстояния и пространствени отношения. Съответните доказателства
намираме в табл. № 24 и табл. № 25.
Таблица № 24

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 13
КГ – вход КГ – изход
ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,44
2,88
2,16
2,92
0,71
0,33
0,8
0,28
29,1
11,46
37
9,59
18 %
35,2 %

Въз основа на анализа приемаме заключението, че програмното
съдържание и свързаното с него обучение, убедително доказват
нарастването на астрономическата компетентност на децата и
способността им за ориентиране във времето и пространството.
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Таблица № 25

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 18
КГ – вход КГ – изход ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,24
2,76
2,21
2,88
0,83
0,44
0,82
0,33
37,05
15,94
37,10
11,46
23,2 %
30,9 %

Следващите три показателя от критерий № 3 са ориентирани към
диагностика на развитието на компетентностите на изследваните деца с
ОН: Околен свят и съответните ДОС, напр. назовава едно условие на
живот и развитие на човека, растенията и животните. Задачата
изисква децата да отговорят на такива екзестециални въпроси като: Ако
Слънцето изгасне завинаги, какво ще стане?или Какво знаеш за тези
птици и животни? Особено ангажираща интелектуалния потенциал на
децата е зад. № 33 (вж. прил. № 8.4., стр. 33). По четирикомпонентната
рисунка децата трябва да назоват в природни картини
метеорологичното време (слънчево, дъждовно, снежно) и да опише
метеорологичното явление дъга.
В табл. № 26, табл. № 27 и табл. № 28 наблюдаваме следните
особености: двете изследвани групи – ЕГ и КГ, в края на експеримента
по резултатност се доближават до ниво на компетентност В.
Максимален резултат 3 единици е получила ЕГ при решаването на зад.
№ 23 и № 33. Следователно най-точният критерий за оценка на
резултатността на педагогическото взаимодействие чрез
авторския модел и програма е процентът на прираст при ЕГ. За
трите задачи той превишава значително тези на КГ.
Таблица № 26

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 23
КГ – вход КГ – изход ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,6
2,68
2,72
3
0,65
0,63
0,46
0
15,94
23,5
16,91
0
3%
10,3 %

При ЕГ процентът на прираст за зад. № 28 е най-висок в
сравнение с другите две. Разликата в прираста между ЕГ и КГ, за
прираста по отношение на зад. № 33, е 4,5 %. Както вече посочихме
четирите отделно обособени части на рисунката вероятно са затруднили
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децата в техните отговори. Пример в това отношение е обяснението за
това как се е получила дъгата.
Таблица № 27

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 28
КГ – вход КГ – изход
ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,76
2,92
2,52
2,96
0,44
0,28
0,65
0,2
15,94
9,59
25,79
6,76
5,8 %
17,5 %

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 33
КГ – вход КГ – изход ЕГ – вход
2,68
2,88
2,68
0,48
0,33
0,56
17,91
11,46
20,9
7,5 %

Таблица № 28

ЕГ – изход
3
0
0
12

Параграф 3.4.4. съдържа анализ на резултатите по критерий
№ 4: Наличие на знания за Земята и другите планети и разкрива
степента на овладяване на обобщените представи за планетите в
значителна степен го определяме като знаков за нашето изследване, тъй
като е свързан с преобладаващо разбиране и използване на думи с
абстрактно значение. За ОН: БЕЛ (показател 1. и 2.) е известно, че в
ядрото Речник стандартът изисква от децата Правилно да назовават
качества/характеристики и недостатъци на лица, предмети, явления,
събития, като използва определения. Според зад. № 4 те трябва да
назоват героите и кой какъв е с повече думи. За да постигнат ниво В,
трябва да с справят самостоятелно. Сравнителна табл. № 29 съдържа
отговор доколко това е постигнато. Основните статистически параметри
за ЕГ доказват, че това е факт. Средната стойност на изход – Av = 2, 92
единици се доближава до максимума за ниво В. На фиг. № 33 е видно,
че КГ и ЕГ на изход са постигнали еднакво резултат за ниво В, което се
потвърждава и от съответните цифрови стойност посочени в табл. №
29. По-важно в случая е фактът, че при по-ниски стойности на ЕГ за
вход – Av = 2,48 единици, на изход резултатността се изравнява с КГ.
Именно по тези причини процентът на прираст за ЕГ е много по-висок –
g = 17,7, което недвусмислено значи, че основна причина за това е
реализираното образователно въздействие с нашата иновативна
програма „Докосни небето”.
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Фиг. № 33
Таблица № 29

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 4
КГ – вход
КГ – изход
ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,68
2,92
2,48
2,92
0,56
0,28
0,51
0,28
20,9
9,59
20,56
9,59
9%
17,7 %

В ОН: Математика, зад. № 14 цели диагностика на
компетентностите на децата за установяване пространствените
отношения между повече обекти. Според образователното ядро, децата
трябва да определят взаимното разположение на обектите – отпред,
отзад, върху, вътре, вън и т.н. Рисунката към зад. № 14 провокира
компетентностите за определяне взаимното разположение на
космически обекти. Табл. № 30 разкрива, че децата от ЕГ се справят
много добре с тази задача. Средната стойност за групата постигната на
изход е 2,92 единици. Това ни позволява да приемем, че те са
постигнали ниво В. Отново показателят за прираст е висок – g = 32,7 %.
Аналогична
е
картината
и
при
диагностиката
на
компетентностите на децата относно количествените отношения (зад.
19), където констатирахме прираст g = 45 %. Умеят да …броят до десет
и да свързват обект с цифра на число за поредно място (съгласно ДОС
за ОЯ: КО).
Разбира се, в контекста на темата на нашия дисертационен
труд обектите на рисунката бяха планетите от Слънчевата система.
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Таблица № 30

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 14
КГ – вход КГ – изход
ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,12
2,64
2,2
2,92
0,73
0,49
0,81
0,28
34,43
18,56
36,82
9,59
24,5 %
32,7 %

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 19
КГ – вход
КГ – изход
ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,08
2,64
2,04
2,96
0,91
0,49
0,89
0,2
43,75
18,56
43,63
6,76
27 %
45 %

Таблица № 31

Фиг. № 34

Към критерий № 4 за диагностика на компетентностите на децата
в ОН: Околен свят разработихме следните задачи:
 Задача № 24, за разкриване на проявата на толерантност и
разбиране от децата, участници в експеримент, към деца и възрастни с
различия. Тази задача е съобразена с ДОС на ОЯ: СОО – Има
конкретни представи за проява на доверие и толерантност към другия.
Основни въпроси, които използвахме са: Можеш ли да играеш с всички
деца? и Какво знаеш за хората на нашата планета? От сравнителна
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табл. № 32 е видно, че е налице повишаване на компетентностите на
децата от ЕГ с процент на прираст g = 10,4 %.
 Задача № 29 се отличава със своя екологичен резонанс.
Основната цел на задачата е да разкрие нивото на представите за
природозащитни инициативи и грижи за опазване на природната среда и
планетата. Всъщност това е и съдържанието на съответният държавен
образователен стандарт (вж. прил. № 8.4., стр. 29). Образователният
резултат при ЕГ е повече от добър. Почти е достигнато ниво В, но найпоказателен е процентът на прираст g = 21,3 %. За тази задача отново
констатирахме, че след преминато обучение по нашия модел и програма
децата се справят самостоятелно, като оперират със съответните
компетентности, които притежават (вж. табл. № 33).
 Задача № 34 цели да разкрие компетентностите на децата по
отношение на природния календар за метеорологичното време, сравнява
промените в сезоните и разбира причините за тяхното редуване.
Диагностичната процедура разкри, че децата от ЕГ достигат
максималното ниво на компетентност В, а сравнителният анализ с КГ е
в полза на експерименталната, която се отличава с процент на прираст g
= 8,7 %.
Таблица № 32

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 24
КГ – вход КГ – изход ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,76
2,8
2,68
2,96
0,44
0,41
0,56
0,2
15,94
14,64
20,9
6,76
1,4 %
10,4 %

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 29
КГ – вход
КГ – изход
ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,48
2,8
2,44
2,96
0,82
0,41
0,71
0,2
33,06
14,64
29,1
6,76
12,9 %
21,3 %

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 34
КГ – вход
КГ – изход
ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,76
2,8
2,76
3
0,44
0,41
0,44
0
15,94
14,64
15,94
0
1,4 %
8,7 %

Таблица № 33

Таблица № 34
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В заключение, относно критерий № 4: Знания за Земята и
другите планети, следва да изтъкнем, че при него се откроиха найзначими положителни тенденции по отношение
на
астрономическата компетентност на децата от ЕГ, което
отдаваме на широкоаспектното въздействие на образователния
модел и програма „Докосни небето”.
Параграф 3.4.5. съдържа анализа по критерий № 5: Наличие на
знания за Космоса и разкрива степента на овладяване на обобщените
представи за Космоса.
Показател 1. и 2. (задача № 5 и задача № 10) показва равнището
за развитие на представите за Космоса, в сферата на образователно
направление Български език и литература (ОН: БЕЛ). Анализът на
съдържанието на методическия картон разкрива, че основни понятия
са: Космос; ракета; излитаща ракета; футористично изображение на
летящи чинии, извънземни същества, контакти на човека с извънземни
пришълци и др. (вж. прил. № 8.4., стр. 5 и стр. 10).
Задача № 5 и № 10 предоставят разнообразни възможности
децата да конструират сложни изречения по нагледна основа и да
разбират разликата между дума и изречение. Разширява се
възможността децата да описват по различен начин изобразените герои
на рисунките от зад. № 10 и да изразят своето отношение към техните
постъпки, като ги съотнася към собствения си опит. Като отчитаме, че
задача № 10 изисква определяне на илюстрациите в последователността
изразена в сюжета.
Нашето педагогическо наблюдение по време на интервюирането
на децата разкри, че сюжетите свързани с Космоса, космическите
обекти и летателни апарати, срещите на човека с извънземни
същества и др., са най-вълнуващи и емоционални за тях.
Обработената информация от диагностиката по зад. № 5 и № 10 е
изложена в табл. № 35 и табл. № 36. Динамиката е сходна и при двете
задачи.
Таблица № 35

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 5
КГ – вход
КГ – изход
ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,32
2,76
2,36
2,96
0,85
0,44
0,57
0,2
36,6
15,9
24,15
6,84
19 %
25,4 %
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Таблица № 36

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 10
КГ – вход
КГ – изход
ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,68
2,84
2,44
2,96
0,56
0,37
0,71
0,2
20,9
13,03
29,1
6,84
6%
21,3 %

Въз основа на изложените факти и доказателства приемаме,
че компетентността на децата за Космоса (за всички детайли,
съдържащи се в анализираните задачи) и компетентностите за
изразяване с граматически правилна реч и степента на възприемане
на литературни произведения, са достигнали хипотетично
очакваните нива за двете задачи – за КГ ниво В с приблизителна
стойност 2,76 единици (зад. № 5) и 2,84 единици (зад. № 10), а при ЕГ
2,96 единици за задача № 5 и същата стойност за зад. № 10. Тази
близост на средните стойности не ни притеснява, защото както
при предходните критерии водещ показател за въздействието за
модела и програмата са процентите на прираст при ЕГ (вж. табл.
№ 35 и табл. № 36).
Следващите задачи – № 15 и № 20, са от интегративната връзка с
ОН: Математика. Решаването на зад. № 15 разкри компетентностите
на децата да сравняват обекти по техните признаци: дължина, височина
и широчина, като ги подреждат във възходящ ред. Задача № 20 целеше
да получим информация за друга компетентност на детето: да
разпознава признак за групиране на обекти и да открива принадлежност
и непринадлежност на обекти към дадена група.
Това, което установихме след обработката на резултатите е, че
децата от ЕГ успешно са се справили и с двете задачи, като
превъзхождат чувствително резултатността на децата от КГ. Достигнали
са ниво В, като се справиха самостоятелно със задачите (вж. табл. №
37 и табл. № 38).
Таблица № 37

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 15
КГ – вход
КГ – изход
ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,6
2,76
2,63
3
0,5
0,44
0,7
0
19,23
15,9
26,52
0
6,2 %
13,6 %
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Таблица № 38

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 20
КГ – вход
КГ – изход
ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,56
2,92
2,44
3
0,65
0,28
0,71
0
25,4
9,59
29,1
0
14 %
23 %

Към критерий № 5, за диагностика на компетентностите на
децата по показател 6., 7. и 8. в ОН: Околен свят, разработихме
следните задачи:
 Задача № 25 за установяване на компетентностите за
разпознаване на професии от различни области и тяхното значение в
живота на хората, изисква свързване на предмети и обекти с дадени
професии. При тази задача са налични интегративни връзки на ОЯ:
Социална и здравословна среда със съдържанието на програмата.
Получените резултати (вж. табл. № 39) разкриват, че децата от ЕГ се
справят значително по-успешно (процентът на прираст g = 13,8 %).
 Задача № 30 доказа, че на базата на формиране на
компетентности, в резултат на обучението по експерименталната
програма, децата успешно разпознават конкретни личности и събития, и
назовават съответни празници (вж. табл. № 40 и фиг. № 35).
 Задача № 35 разкри, висока степен на компетентност на децата
от двете групи и способността за правилно назоваване на видовете
превозни средства и тяхното предназначение, спрямо средата на
придвижване. Задачата на децата бе да оградят тези превозни средства,
с които може да се стигне до Космоса. Установихме, че те се справиха
компетентно и самостоятелно. Несъщественият процент на прираста,
както за КГ, така и за ЕГ вероятно се дължи на обстоятелството, че за
времетраенето на експерименталното въздействие, конкретните
компетентности на децата не могат да се променят, при това децата от
КГ още на вход са постигнали много високо ниво на компетентност –
Av = 2,88 единици.
Таблица № 39

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 25
КГ – вход КГ – изход
ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,32
2,48
2,6
2,96
0,8
0,65
0,58
0,2
34,48
26,2
22,3
6,76
6,9 %
13, 8 %
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Таблица № 40

Показател
Аv
S
V%
g

Сравнителна таблица за задача № 30
КГ – вход
КГ – изход
ЕГ – вход
ЕГ – изход
2,4
2,8
2,36
3
0,82
0,41
0,57
0
34,16
14,64
24,15
0
16,7 %
27,1 %

Фиг. № 35

52

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Проведеното дисертационно изследване и получените
резултати ни дават основание за следните изводи и препоръки:
Изводи
1. Специализираният литературен обзор и теоретичен анализ
разкри, че научният въпрос на нашето изследване за разширяване и
обогатяване на знанията на 6–7-годишните деца в областта на
астрономията и съответните закономерности и подходи в този аспект,
все още е недостатъчно осветлен. Това ни помогна да прецизираме
тематичната насоченост и да очертаем методологичната основа и
инструментариума на нашето дисертационно изследване.
2. Анкетните допитвания разкриха, че компетенциите и нагласите
на учителите в детските градини и съпричастността на родителите,
подкрепят идеите за внедряване на нови педагогически парадигми към
образователното направление Околен свят за обогатяване на
компетентностите за планетите от Слънчевата система, Космоса и за
свързаните с тях процеси и явления.
3. Проведените диагностични процедури, в началото на нашия
преобразуващ педагогически експеримент, с контингента деца от
четвърта възрастова група в ДГ, разкри че тяхното интелектуално
развитие допуска включването на по-сложни образователни задачи,
които изискват наличие на по-богат речников фонд и абстрактно
мислене.
4. Изложените в предходните изводи заключения, спомогнаха за
формулиране на нашите идеи за структурата на модела и на неговата
действена част – иновативната образователна програма „Докосни
небето”.
5. Резултатите от преобразуващия педагогически експеримент
разкриха, че моделът и образователната програма са оказали
положително въздействие относно повишаване на компетентностите на
децата от експерименталната група в различните критерии и
образователни направления. Заключителното статистическо ранжиране
(вж. прил. № 11) разкрива, че най-висок процент на прираст на обхвата
на компетентностите на децата е постигнато в образователното
направление Математика – осреднена стойност – 28,5 %. На втора
позиция е образователното направление Български език и литература
със 19,7 % прираст и на трето място – ОН: Околен свят с 16,3 %.
Средната стойност на комплексното въздействие на експерименталната
програма се измерва с 21,5 % на прираст.
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6. Синтезираните изводи, като цяло потвърждават хипотезата на
нашето изследване: в резултат на внедряването на образователния
продукт „Докосни небето” е постигнато систематизиране и
обогатяване на представите на децата в детската градина за
природата и движението на небесните тела, и е допринесъл за
личностното развитие, и за разнообразяването на живота на
децата.
Препоръки
1. Съобразно установените в експеримента закономерности и
разкритите детерминанти на астрономическото образование в ДГ да се
продължи експерименталната работа с по-широк обхват на възрастовите
групи и интелектуализация на образователните задачи.
2. Да се подобри дизайнът и разнообразието на специализираните
дидактически материали, като се използват и автентични произведения
на децата (рисунки, скици и др.). Дидактичните материали да бъдат
съобразени с възрастовите особености на децата от съответните групи.
3. Да се споделят резултатите от опитно-изследователската работа
по темата „Докосни небето” в рамките на проекта „Наука в ДГ” с
педагогическите колективи на други детски градини и институции. Това
би могло да се осъществи чрез: публикации в интернет; организиране на
дискусии с родителите, със студентите от специалностите ПУП,
ПУНУП, НУПЧЕ, или провеждане на научен форум по темата.

НАУЧНИ ПРИНОСИ
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. За първи път е извършено дълбочинно социологическо
проучване за разкриване на компетенциите и нагласите на детските
учители и съпричастността на родителите за реализиране на
астрономическо обучение – с 6–7-годишни деца, което разкри
потенциални възможности и резерви за реализирането на подобен
проект.
2. В експериментални условия за първи път е разкрита и научно
доказана структурата и обхвата на компетентностите на 6 – 7годишните деца в сферата на астрономичните знания.
3. Въз основа на теоретичния анализ и комплексното
социологическо проучване сред учителите, родителите и децата,
разработихме модел и иновативна образователна програма „Докосни
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небето”, които успешно апробирахме в образователно-възпитателния
процес на 6–7-годишни деца.
4. Разработихме и за първи път приложихме специализирани
дидактически материали в помощ на детските учители при решаването
на астрономическите образователни задачи и за диагностика на
прогреса на съответните компетентности на децата.
5. Разработихме и предложихме на педагогическите специалисти в
ДГ таблици за оценка на постиженията на децата в резултат на
образователния процес при прилагане на образователната програма.
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