
РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

на доц. д-р Керанка Георгиева Велчева

за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор,
обявен от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по... |

(Методика на технологичното обучение и професионалното образование),

Държавен вестник - бр.21/15.03.2022 г.

„

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ:

> Методика на технологичното обучението и професионалното образование;
> Измерения на компетентностния подход при графичната подготовка

в технологичното образование и професионалното образование;
роектът в технологичното обучение;

одходи в професионалното образование.
ПРЕДЕЛЕНИ В СЛЕДНАТА ТИПОЛОГИЯ:

> Учебно пособ

ологиите в образователното поле по технологии и пред
Ма, 2019 3); 15Вм 978-613-9-41863-3;(

:

е в въведение, четири части, изводи и препоръки, заключение, литература и 5 приложения. В

основния текст са включени: фигури - 21, таблици- 10, диаграми - 11. Литературните източници

са 82 броя - на кирилица, на латиница и интернет-ресурси.
Във въведението се прецизира проблемът пред обществото за създаване и развитие на

технологии за осъвременяване на условията, в които се развива и живее. С това нараства

потребността от създаване и използване на нови и различни технологии В ежедневните дейности.

Решаването на тази задача не може да се осъществи без усвояване от учениците на технически

и технологични знания, умения и компетенции, формирането на качества, които ще позволят на

подрастващите да се реализират в различни стопански области. Спецификата на приложение на

технологичния подход в образователно-възпитателния процес, мястото, ролята и значението на

технологии е в приоритета на изучаване на учебния предмет „Технологии и предприемачество“.

Той включва технологичната подготовка (с нейните специфични цели и особености по възрастови

групи) в целия курс на училищно обучение.
В първа част се разглеждат същност, развитието и съдържателна характеристика на понятията

„техника“ и „технологии“ в исторически план. Представени са в еволюционен исторически план

определения и значения на понятието “техника” в различните културни ареали. Изведени са

класификации на техническите средства, които образуват „техносфера-та“.

Конкретизирани са характерните признаци на технологията - динамизъм, конкретност,

логичност.
Във втора част се извежда основната класификация на технологиите в зависимост от характера

на крайния продукт - материални (наричани още промишлени или индустриални) и социални или

производствени и непроизводствени.
Производствените технологии са ориентирани към създаването на различни видове

материални ценности. Често тези технологии се наричат още стандартизирани. Крайният продукт
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при тях е с точно определени параметри и допустимите отклонения са в границите на
предвидените от стандарта. Коментирани са класификации на: производствените технологии в

зависимост: от научните закони, средствата, които се използват в производствените процеси;
видовете непроизводствени (социални) технологии.

Основен компонент при производствените технологии е документацията при
изработването на дадено изделие бива няколко вида: конструктивна, технологична, техническа,
клиентска.

При анализа на състав на трудовия процес се дават описание на основните елементи, които
влизат в неговия състав - производствен и технологичен процес.

В част трета се прави преглед на ролята на технологиите за развитие на технологичната
култура и нейните компоненти. Реализиран е анализ на нормативните документи на културно-
образователната област „Бит и технологии“ и „Технологии и предприемачество“ за присъствието

на производствените технологии и техните елементи по класове, което се налага от поетапнато
навлизане на учебните програми на новия учебен предмет „Технологии и предприемачество“ в
основната и гимназиална образователни степени

Особено внимание е отделено на ролята и мястото на информационните технологии за
развитието на технологичната култура на младите хора. Споделени са добри практики и големият
интерес на учениците към компютъра и електронните комуникации определящи използването им
в учебния процес като силен и мотивиращ фактор за изпълнение на поставените задачи и
постигане на дидактическите цели в технологичното обучение.

В четвърта част са представени и анализирани резултатите от проведено изследване за целите
на монографичния труд за диагностика на учениците прогимназиалния етап на основното
образование и гимназиалната образователна степен за отношението им към производствените и

социални технологии в учебния процес.
Процесуални характеристики на педагогическо изследване в своето съдържание включва

„методика за диагностика нивото на усвоените знания и умения на учениците за възможностите
за използване на информационните технологии в преподаването на учебното съдържание по
Домашна техника и икономика“и на общотехнически предмети в професионалното образование.
Разработена е и адаптирана системаот критерии и показатели за установяване на резултатите от
експеримента.

Втората част на педагогическото изследване е насочена към анализ на получените резултати
от диагностика на учениците от гимназиална образователна степен за отношението им към
производствените и социални технологии при професионалното ориентиране и кариерно
развитие.

Демонстрирани са и възможностите на информационните технологии в системата на
технологичната подготовка за приобщаване на учениците към разнообразни компютърни
дейности. Целите, които си поставихме във всяка една тема, бяха постигнати в условията
интерактивна образователна среда.

Анализът на получените резултати за представени със статистически данни и онагледени с

диаграми във всеки един етап от изследването.
В изводи и препоръки се представя предложената педагогическа технологии от образователни

теми за формиране на технологична култура у учениците 1.-8. (1.-7.) клас със акцентиране на
информационните технологии. Това дава основание практикуващите учители успешно да го

внедрят и използват в учебния процес.
В заключението се обобщава спецификата на технологичното обучение, което дава

възможност да се формира и развива технологична култура, която е една съвременна тенденция
в образователния процес и път към изграждане на новия морал в областта на човешката
продуктивна дейност.

|

В приложения са включени: дидактически тест - 2 бр.; анкета; анкетна карта на учениците,
които са участвали в изследването и практически задачи за самостоятелна работа на учениците.
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С настоящата монография си поставихме за цел представянето на съдържателната и

процесуалната характеристики на производствените и социални технологии и тяхното място в
учебното съдържание в системата на технологичното обучение и проучване на нагласите на
завършващите основно образование за кариерен избор в зависимост от видовете технологии.

„2. Велчева, К. ана, подготовка в технологичното обучение и професион Лното

Монографичният труд е структуриран в следните части: увод, две части, заключение и

литература. В основния текст са включени: фигури - 17 и таблици- 7. Литературните източнициса
117 броя - на кирилица, на латиница и интернет-ресурси.

В увода на монографията се посочва необходимостта от графична подготовка в средното
училищее от значение за съвременния човек, за развитието на мисленето и познавателните му
способности. Представен е дизайнът на изследването - дефинирани са обектът, предмета, целта,
задачите и хипотезата за системата на технологичното обучение и професионално образование и

да се предложи образователна компетентностна концепция за оптимизиране на обучението по
графична подготовка.

В част първа се разглежда символно-аналитичната култура в системата на технологичното
обучение и професионално образование. Дефинира се понятието „символ“. Класифицират се
видовете символи и приложениетоим в социалната среда. Представени са символните средства,
които най-често се разглеждат в съдържанието, са предимно Графичните знаци и символи. Важно
място в процеса на развитие на символно-аналитичната култура заемат чертежите на разгъвки на
обемни тела - отворени кутии, конуси, цилиндри, затворени кутии. Конструирани и представени
са два модела на този вид култура с доказване, че графичната подготовка формира графичната
култура и функциите на символите и знаците в технологичното обучение и професионално
образование. Дава се съдържателна характеристика на всеки компонент на моделите. Разгледан
е процесът за формиране на техническото мислене, заложени в образователни стандарти по
„Технологии и предприемачество“. Анализирани и изведени са специфичните особености на
дидактическите принципи и методи в графичната подготовка. Разгледани са методически аспекти
за организиране на учебната работа в графичната подготовка в средното образование. Изведена
е и дефинирана е специфичната графична компетентност след направен е анализ на
нормативните документи за мястото и в прилагане на компетентностния подход в съдържанието
на графичната подготовка технологичното обучение и професионално образование.

Във част втора за представени приложни аспекти на графичната подготовка в технологичното
обучение и професионално образование в условията на интеграция с дигиталната и
информационна компетентност, проектния метод и комбинаториката. Посочени са условията в

подготовка на учениците, насочена към компютъризацията и високите технологии на
съвременното производство.

В заключение можем да потвърдим, че графичната подготовка намира своето място в рамките
на стратегията на българското образование. Разнообразните видове дейности в технологичното
обучението и професионално образование водят до необходимостта от усвояване на твърде
разнообразни знания и уменияс изразена специфика. В тези дейности графичната подготовка има
подчертано интегрираща роля. Тя не може да се разглежда самостоятелно, а като необходимост
и присъствие във всяка от останалите видове дейности.

Семантичната логика на текста е насочена към търсене на теоретичните и приложни връзки на
графичната подготовка в технологичното обучение и професионално образование и

произтичащите педагогически проекции и интеграции.
Монографичния труд е адресиран към обучението на бъдещи педагози, учителите,

специалистите от сферата на технологичното обучение и професионално образование.
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“

Актуалността на проблема, интерпретиран в настоящата статия, произтича от факта, че
основната цел на обучението е да създаде компетентности, необходими за пълноценната
реализация на личността в обществото. Законът за професионалното образование и обучение от
2014 г. дефинира дуалното обучение. Това е „форма на партньорство между професионално
училище, професионален колеж или център за професионално обучение и един или повече
работодатели, което включва: практическо обучение в реална работна среда и обучение в

професионално училище, професионален колеж или център за професионално обучение“.
Проведеното изследване е в отговор на нарастващите нужди на българската икономика и

високата младежка безработица в България, където системата на дуалното обучение започва да
се прилага чрез пилотни проекти, които иматза цел да апробират този тип обучение и въз основа
на събрания опитда се пристъпи към по-мащабно прилагане на тази система в страната. Затова и

темата за ролята на бизнеса в дуалното образование е особено актуална.

2. Велчева, К. Интегрираното обучение през призмата на проектния метод по „Технологии и

редприемачество“ и „Изобразително изкуство“ (анализ на резултати от педаго
;

(

то: Класичност и модерност. УИ „Св. св. Кир

о се
реализират в различните организационни форми за извънкласна дейност. Съвременният проект
на ученика е дидактическо средство за активиране на познавателната дейност, за развиване на
креативност и същевременно за формиране на определени личностни качества. Разработването
на учебни проекти в процеса на обучение допринася за формиране на ключови компетентности у
обучаваните чрез по-активното им включване в познавателната дейност, развитие на уменията
им за критично мислене и самостоятелно учене. Представени са резултати от проведено анкетно
изследване на ученици. Целта е да се установи нагласата на учениците за проектната работа, и

техните предпочитания към дейности в екип по двата учебни предмета „Технологии и

предприемачество” и „Изобразително изкуство”.

чева, К. Интегралният подход в иновативни тенденции в обучението. Наставничадда
„Св. св. Кирил|и Методий“, Велико Търнд

В съдържа на статиятае разглеждасепроблемът за прилагането на интегрирания подход
в обучението и формите за реализиране на интегративните тенденции в обучението.
Интегралните връзки в учебно-възпитателния процес имат за основа междунаучните връзки и по
своята същност са отражение на диалектическите взаимовръзки, обективно действащи в

природата, в обществото и в живота.
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Делчева,|К.проситната дейност в графичната подготовка в основното училище.

статиятае

да
представи в структурно и съдържателно отношен

вида проекти в графичната подготовка на учениците в основното училище: изследователски и

творчески проекти. Конструираните видове проекти са разработени, съгласно държавните
образователни изисквания за образователната област „Технология и предприемачество“.

. МесПеха, К. Моде! Гог Роглайоп о? Ргоес: Сотреепсез п е ЕдисаНопа! Агеа о! “Тесппоору
пешзтр” (Модель формирования проектнъх  компетентностей в.

ии предпринимательство” "). боса! 5ийев: Тпеогу апа
-148);155М 2544-0071;

и

Статията разглеждаи анализира ключовите компетенции, идентифицирани от
Европейската комисия. Конструиран е технологичен модел за формиране на проектни
компетенции в образователната област "Технологии и предприемачество". Моделът за
формиране на>проектни компетенции в>образователната област>„Технологии и
предприемачество” се състои ОТ четири модула: изследователски,  технологично-
трансформационен, презентационен и управленски, който координира и осигурява обратна

връзка към основните модули. След реформите в българското образование това е най-
промененият предмет като заглавие и съдържание. Технологичното и предприемаческото
образование се превръща в неразделна част от общите културни ценности на личността. Всеки

ден твърдят и твърдят, че са сред най-търсените и полезни за професионална кариера.

междупредметнитевръзки регулатор, с определени управляващи
функции във всички сфери на учебния процес. Организацията на обучението по технологии и

предприемачество включва интегрирани уроци и лабораторни занятия, в които водещи са
екипната работа и разработването на проекти. Водещи подходи са: учене чрез търсене и

откриване; модулно-интегративен подход. Използването на интегрирани образователни
практики в педагогическия процес развива потенциала на учениците, мотивира ги за по-
задълбочено изучаване на учебните предмети, показва практическото приложение на
придобитите знания в реалния живот. Интегрираните образователни практики по обобщени теми
по „Технологии и предприемачество“ и „Изобразително изкуство“ - 5. клас са апробирани в

проведено педагогическо изследване. В изводите се изведе тезата, че всички теми имаха за цел
да покажат, че интегративната дейност допринася за развитие на творческите способности на
учениците и в поставени в нови ситуации (които в много случаи стресират и плашат децата),
творческия дух трябва да е свободен.

и 7. барева, К. ии комуникация на субектите в Ооразоватеиния телеиеъв: зауи „Епис:

Варна И слна
характеристика, от която зависи създаването на оптимални междуличностни и делови
взаимоотношенияс обучаемите. Сферата на общуване в съвременното образование придобива
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нови аспекти, нараства прагматичното начало на педагогическата комуникация. Технократичният
процес в образованието, от една страна, неограничено увеличава мащаба, диверсифицира
образователния процес, от друга страна, стандартизира съдържанието на информационната
дейност, обеднява и дехуманизира възможностите (й.

щ

8. „Меспеуа К, 21. МоепКпоуа. Еоглацоп о! зоса! апд епгергепечпа! сотреепсез. а Елиге

“

Разглеждат се проблеми, свързани със съвременните идеиза обучение на студенти истуденти
за бъдещата им личностна и професионална реализация. Предлагат се и се анализират различни
мнения на специалисти, занимаващи се с обучението на студенти и студенти в България за
социално, икономическо и предприемаческо образование като неразделна част от
общокултурните ценности на личността. Представени са ергономичните условия, които водят до
стрес и влияят на професионалната им дейност.

невник за стажантска практика“ по „Методика на
обучението по технологични и технически дейности в основното училище“, и съпътстващите го

документи, съгласно промените в подготовката на стажант-учителите за придобиване на
професионална квалификация "учител". Дневникът за стажантска практика е разработен и

адаптиран за целите на педагогическата практика на студентите от специалност „Педагогика на
обучението по техника и технологии“.

10. Велчева, К. Специфични особености на дидактическите методи в графичната подготовка.
/Сборник цадни трудове от пътуващ семинар „Иновации в образованието“ Истанбул- Куша да

з р43 г.; Педагогически факултет на Шуменски универ
фабер“, В. Търново, 2019, стр. 190-1

В статията са изведени специфичните особености на методите на обучение в условията на
графичната подготовка. Педагогическото майсторство на съвременния учител се изразява в

подходящото съчетание на методите на обучение в процеса на учебно-възпитателния процес.
Този акт от страна на учителя провокира активността за учене от страна на учениците в

изпълнението на разнообразни графични дейности.

11. Велчева, К. Специфични особености на дидактическите принципи в Ррегриникиа подготовка.

свои характеристики, произтичащи от Саакиа на предмета, неговите образователни и

образователни задачи. Основната цел статията са извеждането на специфичните особености на

дидактически принципи на учене в процеса на преподаване на графичната подготовка
(техническо чертане). Нарушаването на единството на всички принципи на обучение в методите
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на преподаване и в учебната работа на учениците влияе негативно на целия процес на обучение
и води до сериозни дефицити в знанията, уменията компетенциите на учениците.

щ:2. „печева, К., Велчев, Пл. Модел на интерактивен модул в тема „Измервателни уреди“ по
Д емачество“ 7. клас. // Сборник доклади Том |, „Тес!Со - |оме зе

о издателство “Васил Априлов” -Габр

я РИ Аааари та перни ИВ
тема „Техника. Измервателни уреди“ 7. клас по учебния предмет „Технологии и
предприемачество“ за запознаване с устройството, функционалното предназначение и методите

за измерване с дигитални уреди. Вниманието на екипа е насочено към работа с универсален
шублер и електронен шублер. Задачата, която бе поставяме е разработване на „Интерактивен
модул за устройството и измерване с шублер“.

а..К. Интерактивни приложения в тема „Измервателни уреди“ по „Текнодащ
рник доклади Том 1, „Тессо. Сомесп 20: |

Целта на статията са разработените интерактивни приложения в учебното съдържание в тема
„Измервателни уреди.“ 7. клас по учебния предмет „Технологии и предприемачество“ за
запознаване с устройството, функционалното предназначение и методите за измерване с шублер.
Задачата, която си поставяме е разработване на интерактивни приложения с помощта на М5
РоууегРот! за устройството и измерване с шублер.

е(сПеуа, К. 5иисите сотропетв оп ргосез5 пт тапшасшиге оГ тесрпоов
65 -74; БММ 2367-5721 -:

елементи: трудов, производствен и технологичен. Представена е класификация на технологиите
- производствени (материални) и непроизводствени (социални). Изведена са технологичните и
икономическите компоненти в производствения процес, които образуват цялостен
производствен процес или система на производствения процес.

15. Велчева, К. Комбинаториката в проектирането и конструирането на изделия от метални
а,

ШУ „Еп. Константин Преславски“, Т. ХХП 0,

Статията разглежда възможностите за приложение на структурната комбинаторика в
обучението на учители по техника и технологии по технологичния практикум „Проектиране и

производство на изделия от метални материали”. Методически са разработени и представени
теми за творчески проекти в учебното съдържание на технологичното обучение с комбинаторен
характер за изработване на изделия от метални материали.

16. Велчева, К. Съвременно развитие на компонентите на техническото мислене.
орник научни трудове от пътуващ семинар Италиански езера - Лугано, Швейцар- цуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Пе

»

бразованието”,

; а в , процеса на
развитие на техническото мислене. Това предполага анализ на структурата на техническото
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мислене в съвременните условия на развитие на техниката. Обосновава се необходимостта от
допълване, по-нататъшно развитие и извеждане на нови компоненти на трикомпонентната
структура на техническото мислене, според съвременното развитие на техниката. Предложен е
иновативен модел на структурата на техническите мисли с нови компоненти.

17. Меспеуа, К. РОКТРОПО РОК СКАРНС СШТОКЕ ЕОКМАТОМ - АСТЕКМАТМЕ ЕОКМ ОЕ
ОМ аерийс )оигпа! трас! Еастог 155ие 39, МометБег 2017, Тпе Моуетег 15зие

тепис Расийу о? Копзгапит. Ргезамвку - Упмегзи.

Статията представя алтернативна форма за оценяване на знанията, уменията и компетенциите
на студентите по учебната дисциплина „Инженерна графика“. Представен е и структурен модел
на съдържание на портфолио за формиране на графична култура. Портфолиото се явява и

средство за самооценка на постигнатите резултати в процеса на обучение.

18. Велчева, К. Образователен модел на проектно-изследователската компетентност за
студент технологичното обучение. //Сборник научни трудове от пътуващ семинар БЕЛГРАД.
|

1

КА РИВИЕРА - ЗАГРЕБ 03.05.2016-11.05.2016

изследователска компетентност: научно-изследователски компонент; преобразователно-
технологичен компонент; управленски компонент. Те се проявяват базови знания и умения на
студентите за извършване на дейностите „изследване, проектиране и управление на процесивучебния процес по технологично обучение“.

По.уелчева, К. Иновации на пространствената среда и материална база на технологичното
научни трудове от пътуващ семинар Одрин.ещ /

В статията се разглеждат проблемите на пространствената среда и учебно-материалната база,
като основен фактор за успешното реализиране на технологичното обучение. Изведени са
ергономичните изисквания за адаптиране на техническото обзавеждане в зависимост от
възрастовите особености на учениците, съобразени с естеството на тяхната дейност в областта на
технологиите, за насърчаване на ученето, както и в процеса на обучение и продуктивна работа на
ученици в учебни работилници, съобразени с техните психологични и физиологични особености
на развитие.

“ 20. урелчева, К.-„държиелна характеристика на основните понятия за формиране на да
Целта на статията е да се дефинира и. прецизира понятийния апаратза формиране на

графичната култура на личността, която е важна част от съдържанието на технологичната култура.
Графичната култура е основен компонент на технологичната култура, от което следва, че целите и

задачи на графичното обучение се подчиняват и извеждат от общата цел и задачите на
технологичното обучение. Общата цел на технологичното обучениее свързана с изграждане на
знания за факторите на социалното благополучие и умения на личността.
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14. Велчева, К. Интеграция на технологичното обучение и изобразителното изкуство за
; чна култура у учениците. //Сборник научни трудове от пъ

ва,

0) о.09. 444111.05.2014. Педагогическия
ре

“Интеграцията на учебните предмети, влизащи в структурата на КОО „Бити технологии” и

учебният предмет от КОО „Изкуства” - „Изобразително изкуство” е основният акцент в статията.
Тя се осъществява на единна тематична и емоционална основа, в приобщаването на всички
ученици към националните, общочовешките и художествените ценности. Психолого-
физиологичните научни изследвания на съотношенията между уменията за рисуване и чертане
отбелязват генетичният характер на връзката им, и позволяват задълбочено да бъдат оценени
взаимодействието и особеностите в процеса на изобразителната и графична дейност на

учениците, а и оттам формирането на графична грамотност у учениците.

22. Делчева, К. Интеграция на технологичното обучение с обучението по математика за

парпосъщество се свежда до съотношението на нагледно-образното и формално-логическото мислене.
Предполага се, че способностите за графичното развитие изпреварват геометричните, тъй като
образното мислене се развива по-рано от логическото, което позволява да се решават
пространствени задачи там където логическото мислене още не е готово. Представен е
сравнителен анализ на учебните програми на учебните предмети „Домашна техника и
икономика” - М, М1, „Технологии” МИП и МШ клас и „Математика” - М, М1, МП и МШ класи са изведени
основните понятия, имащи отношение към формиране на графични знания и умения у учениците
М-МШ клас в технологичното обучение.

З.
„
Велчева, К., Велчева, И. Електронното обучение - Срвременна обучаваща технология за

ост "Техника и технологии" по дисциплината "Ос
ивен. Том 26, Изд

В настоящата статия е развита идеята за електронното обучение, благоприятстващо
създаването на среди за обучение, където диалоговата комуникацията е лесна и е тясно свързани

с предварително определени образователни цели. Предлаганата обучаваща технология
осигурява съдържателни дейности за обучение на студентите по метода на проектите в

дисциплините от естетическият цикъл („Основи на дизайна”).

24. Велчева, К. Символно-аналитичната култура в обучението на културно-образователната
област „Бит и технологии“// Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное

“ Въсшего Профессионального Образования „Башкирский  Госу в

1

тет Им. М. Акмуллъ“ Актуальнье проблемь! педагд И

;

го.образования: материа
актической.

Статията разглежда ролята на символите в история на човечеството. Без тях трудно бихме
говорили и за развитие, история на цивилизацията, защото тя е немислима без общуване между
поколенията, без утвърждаването и развитието на идеите във времето.
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Технологично обучение има уникални възможности за прилагане на символно-аналитичната
култура в учебния процес, да стане той по-интересен и забавен, да разкрива творческият
потенциал на учениците. Използването на символно-аналитична култура в технологичното
обучение оформя синтезирания характер на образователната област, как да формираме
творческите способности, интелектуалните умения в училище, както и в развитието на
практически знания и умения. Индивидуалната работа с всеки ученик позволява на учителя да
формира у учениците практически умения да анализират, синтезират и сравняват. Ученицитесе
учат да разглеждат, да сравняват и да осмислят.

р>. Велчева, К. Графичната култура - основен компонент за формиране на технологична култура
6 ообразователната подготовка. //Сборник научни трудове "06 ват

семинар Шумен.-Риека- Венеция (28 .04.-03,0
:

- гията г ан Д аф Е пи ще,
която е от значение за съвременния човек, за развитието на мисленето и познавателните му
способности. Коментирана е обективната необходимост от преразглеждане на целите,
съдържанието, методите и средствата за графично образование на подрастващото поколение,
способно да осигури устойчиво възпроизводство и развитие на материалния и интелектуалния
потенциал на нацията с внедряването на съвременните информационни технологии. Развитието
на пространствените представи позволява формиране у учениците на ефективни способи за
преработка на информация-визуализация, развива пространственото, логическо, абстрактно
мислене, творчески качества на личността, наблюдателност, формира пространствено
въображение и пространствени представи, осигурява поливалентна и графична грамотност,
запознава с основите на проектиране и конструиране. което способства за голяма икономия на
време.

26. Велчева, К. Анкетно изследване за професионалното ориентиране и кариерно развитие на
от МП клас, базирано на технологичното обучение. Сборнищ окл

ование - кариерно развитие и конкурентноспособност,
;

циална. подкрепа Бургад 2012

"В статията са представени резултати. проведено анкетно проучванес цел - изясняване
степента на подготвеност за професионалното ориентиране и кариерно развитие на ученици от
МШ клас на две училищаот гр. Шумен - СОУ „Йоан Екзарх Български” с хуманитарен профил и |Х

ОУ „Панайот Волов”. Въпросите в анкетата са свързани с дейностите, в които човекът управлява
техниката, т.е. от професионалните групи „човек-техника” и „човек-символна система”и до каква
степен технологичното обучението влияе на изборът за професия.

427. Велчева, К, Велчев, Пл. Интерактивната дъска - съвременна образователна С в
(

Цсберник доклади „Иновации и интерактивни техн ;

иров“, Шн 2012, стр. 190 - 194;

В статията са представят споделени добри практики за въвеждането на интерактивната дъска
като съвременна образователна среда в гр. Шумен е проектът: „Магията на интерактивната дъска
- Европейска реалност в училище” в две училища - Х ОУ „Панайот Волов” и СОУ „Йоан Екзарх
Български”. Това са и базови училища на специалност „Техника и технологии” и провеждане на
педагогическата практика на студентите. Направен е опит да се отговори на въпросите
внедряването на сравнително новата образователна среда в технологичното обучение в следните
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направления: презентации, демонстрация и моделиране; повишаване активността на учениците
по време на урока; увеличаване темпа на провеждане на урок; използване на интерактивни
учебници и учебни пособия и тестова технология за диагностика и контрол на знанията и уменията
на учениците.

1 28. Велчева, К. Методика за въвеждане на графичните понятия на учениците чрез технологичното
ник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ :

скоп Константин Преславски“, Шумен,

В статията се коментират научни теоретични подходи в технологичното обучение за въвеждане
на графичните понятия: чрез термина и определението; само чрез термина; чрез обяснение, но
без употребата на термина. Специфична особеност, характерна за технологичното обучение за
въвеждане на понятия - само чрез онагледяване, т.е. графичното изображение без текст е
единственият източник на информация. Посочени са градивните елементи за формиране на
графични знания: понятия, факти и правила. Детайлизирана е представата на елементите на
чертежа в съзнанието на учениците със означаващото го понятие, образува се асоциация образ-
понятие.

29. Велчева, К. Методика за формиране на графични умения на учениците чрез технологичното
Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том ХМ 0 „Образо

оп!

актет,.УИ Епископ Константин Преславс

ализа на
специфичните знания, умения и нагласи, които се формират в процеса на графичното обучение е
необходимо да се изследва същността на процеса на графична дейност. В процеса на обучение в
графическата дейност, у учениците е необходимо да се формират и развият: умение за
наблюдение, умение за представяне, умение за измерване и сравнение, умение за построяване

и четене на чертежи.

;

се Велчева, К. Интегриране на проблемно-развиващите технологични задачи в проекащ
1ископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, С6 +

сите 1971-2011, УИ „Епископ К. Пре:

В статията се анализира съдържанието на проектното обучение и интегрирането на
признаците на разглежданите проблемно-развиващите технологични задачи: проблемност;
самостоятелност; времетраене; етапност; креативност (творчество); лична и/ или обществена
значимост; познавателна (учебна) насоченост на темите на проекта; мобилизация на усилията и

ресурсите и както на отделните етапи на проектиране, така и по време на цялата работа върху
проекта - само в такива условия на ограничено време, сили и ресурси може да се създаде ценен
продукт. Те отразяват спецификата на проектното обучение, а от друга - съответстват на
спецификата на технологичното обучение, осигуряват формирането на високо равнище
технологични знания и умения, а така развиването на: логично, рационално, критично и творческо
мислене. Технологичното обучение е единство от теоретични и практически дейности, които
определят и основните компоненти - понятийния и практическия.
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31. Велчева, К. Техниката в учебното съдържание на Културно-образователната област „Бит и
за гии”. //ШУ „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Сборник научни

аски ууриверситет 1971-2011“, УИ „Епискод К.. ра

пие Да пат тн зет същ ВИса
на труда на първобитния човек до сложните автоматизирани устройства в съвременната
промишленост. Представената класификация на техниката е основана на най-важните критерии:
функционалността на техническите средства и резултата от преобразуването на електрическата
енергия. Дълбочината на осмисляне на устройството, принципа на действие и модификация на
техническите средства в съвременния дом може да бъде различна. Това показва колко учениците
от различните възрасти могат да навлязат в принципите на които е изградена съвременната
техносфера на дома.

сновитена гоафичното обучение «ата пол! отовка
на студентите от специалността Педагогика на обучението по техника и технологии учебната
дисциплина „Инженерна графика” се преподава на студентите като задължителна дисциплина.

Определена е целта на обучението по дисциплината: е студентите да усвоят необходимите
знания в областта на техническото чертане (инженерната графика); развитие на пространственото
мислене; да формират графични умения и компетенции; да се формира отношение към техниката
и технологиите и оформянето на техническа и технологична документация. Конкретизирани са
целите на графичното обучение и знания, умения, компетенции, като очаквани резултати.:

Настоящият учебник „Основи на графичната подготовка“ е структуриран в две основни глави.
Първата глава дава основните теоретични основи на техническото чертане, представени в пет

глобални теми: чертожни инструменти и принадлежности. Шрифтове. Формати и оформяне на
чертожен лист; изобразяване на детайли върху чертежи. Разрези и сечения; проектиране.
Основни методи за проектиране; изработване на чертежи на сглобени единици. Грапавост на
повърхнините. Подвижни и неподвижни съединения (разглобяеми и неразглобяеми
съединения); формиране на графичната подготовка в нормативните документи на
образователната област „Технологии и предприемачество.“

Всяка една тема завършва с въпроси и графични задачи за самоподготовка.
Глава втора включва: модел за разработване на портфолио по инженерна графика, методика

за неговото оценяване. Разработен е и инструментариум от дидактически тестове и практически
задачи за оценяване на графичните знания, умения и компетенции на студентите.

Представен еи речник на основните понятия в графичната подготовка.
Учебното съдържание е апробирано със студенти от специалността Педагогика на обучението

по техника и технологии - ОКС “бакалавър“ и ОКС „магистър“ - Иновации в технологичното
обучение и предприемачество.

В съдържанието на предложения учебник се систематизират теоретичните основи,
изграждащи структурата на графичната подготовка на студентите - бъдещи учители по технологии
и предприемачество и в професионалната подготовка. Той представя продължителни във
времето идеи, изследвания и виждания за формиране на графичната култура в системата на
българското образование. Насочен е към обучението на ученици в средното образование,
педагози от сферата на технологичната и професионалната подготовка.
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Учебникът е адресиран към обучението на бъдещи педагози, учителите, специалистите от
сферата на технологичното обучение и професионално образование.

1, Велчева, К., В. Василев. Методическо пособие по технологии и предприемачество за пети клас.
; ко ин Преславски", Шн., 2017 (172 стр.);

- то,

лена“Методическо пособие по Технологии и предприемачество (за пети клас) е провокирано от
новите учебни програми. Основната роля на учебния предмет е изграждането на технологична
грамотност, както и умения за организираност и инициативност в работата. В съдържанието на
обучението по технологии и предприемачество намират израз актуални подходи за формиране
на технологична култура и икономическа грамотност у подрастващите.

Пособието не следва съдържание на учебник на определено издателство или препоръчано
годишно разпределение. Идеите за съдържанието на отделните теми са изцяло авторови
концепции. Методическото пособие следва структурата на учебната програма за М клас и обхваща
следните основни теми: „Проектиране и конструиране”, „Техника”, „Гехнологии”, „Комуникации
и контрол”, „Икономика” и „Природата в дома”. Основните дейности, които доминират в рамките
на темите, са: графично изобразяване на детайли и решаване на конструктивни задачи;
измерване на величини и ръчна обработка на материали и продукти; осъществяване на
неразглобяеми съединения; осъществяване на комуникация с дигитални средства; съставяне на

личен бюджет; грижи за декоративни растения, билки и домашни любимци. Иновативни по
своето учебно съдържание се явяват темите, свързани с формирането на новата ключова
компетентност „инициативност и предприемчивост“, чрез навлизане в реална икономическа
среда; проучване на добри предприемачески практики; изява на предприемаческа инициатива.

В съдържанието на пособието са представени идеи за разработени творчески проекти;
любопитни факти от света на техниката и технологиите; кулинарни рецепти от традиционната
българска чуждестранни кухни, а така също и модернистичните течения в кулинарията, като
„фюжън“; разработени и предложени са практически задачи за педагогическата подготовката на
студентите в часовете на текуща и стажантска практики.

Методическото пособие е адресирано към обучението на ученици, студенти, учители и

специалисти от сферата на технологичното обучение.

Изготвил: ;

/доц. д-р Керанка Г. Велчева/
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