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Дисертационният труд съдържа 203 страници, в които са включени 57 таблици в 

шест глави, приноси и приложения. Списъкът с литературните източници включва 44 

заглавия на кирилица и 401 заглавия на латиница.  

Дисертационната работа е обсъдена и насочена за защита от катедрен съвет на 

Катедрата по физикохимия (Учебно-научна лаборатория по химическо образование и 

история и философия на химията) на Факултета по химия и фармация при Софийски 

Университет „Св. Климент Охридски“, проведен на 22 юни 2015г. с протокол №: 

6a/22.06.2015. 

Защитата на дисертационната работа ще се проведе на  26.10.2015 г. от 10.30 ч. в 

Заседателната зала на Факултета по химия и фармация при Софийски Университет „Св. 

Климент Охридски“, бул. „Джеймс Баучер“ №: 1. 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се във 

Факултета по химия и фармация при Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 

бул. „Джеймс Баучер“ №:1, каб.107.  
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I ГЛАВА 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Живеем в динамичен свят с бързо развиващи се технологии и социални процеси. 

Тези промени намират своето отражение и в развитието на децата и учениците. През 

последните години се проведоха значими реформи в сферата на образованието и 

науката. Учени и дейци на образованието от Европа, САЩ, Канада, Азия и Австралия, 

загрижени за подобряване на качеството на образованието, създават множество теории, 

стратегии и подходи за обучение. Общата идея на тези съвременни теории, стратегии и 

подходи очертава и обща тенденция в образованието: центрирано към учещите 

обучение, в което те имат активна роля на създатели на собствено знание.  

 Тази доминираща тенденция не подминава и България. В основата на 

Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното 

възпитание и образование (2006-2015) залегна разбирането, че основната ценност в 

образователната система е детето (ученикът). Реформите се въведоха под влияние на 

Европейския съюз съгласно изискванията за конкурентоспособност на пазара на труда 

в условията на динамична глобална икономика (Лисабонската стратегия). 

Глобализацията ни помогна да проучим и усъвършенстваме по-добри и модерни 

методи на обучение. Конкурентоспособността изисква да следваме най-новите 

тенденции в областта си, включително и особено, в областта на образованието. 

I.1. Конструктивисткият подход – съвременна тенденция в училищното 

образование 

Една от водещите тенденции в областта на съвременна психология и педагогика 

е конструктивисткият подход. По същество той представлява една цялостна концепция, 

основаваща се на разбирането за познанието като процес на изграждане на новите 

знания на индивида на основата на предходните и сливането им с тях. Обучението в 

конструктивистка учебна среда е едно от значимите нововъведения в развиващата се 

образователна система (Тафрова-Григорова, Кирова & Бояджиева, 2012). 

За много ученици химията е трудно разбираема материя и в редица случаи  те си 

създават погрешни представи за много явления от заобикалящия ни свят и от сферата 

на науката, което води до изоставане и пропуски в обучението им (Garnet & Treagust, 

1992; Hesse & Anderson, 1992; Pardo & Solez-Patolez, 1995; Staver, 1995). В резултат на 

това децата бързо загубват интерес към изучаването на предмета в училище.  

Спадът в интереса на учениците към изучаването на природни науки, 

включително и химия, се наблюдава в цял свят (Тошев, 2007a). Конструктивисткият 

подход в обучението по природни науки е може би ключ към разрешаването на този 

проблем. Предимството на този подход е, че той „превежда” абстрактните понятия в 

науката на един по-достъпен „език”, използвайки естественото любопитство на децата 

и желанието им да изследват, да откриват. Методът се прилага с цел учениците да 

открият свое собствено обяснение на новите знания, които им се представят, като се 

използва наученото до този момент (Холенбек et al., 2009). Конструктивисткият подход 

може да  подпомогне изучаването на химия в училище, тъй като позволява знанията да 

се изграждат с активното участие на учениците по един привлекателен, интересен за 

тях начин. Конструктивисткият подход стимулира пълноценното усвояване на нови 

знания от учениците, развивайки способността им да изследват самостоятелно и 

размишляват задълбочено над въпросите, които изникват пред тях в процеса на 

обучението.  

Благодарение на конструктивисткия подход вече разполагаме с научни данни за 

процеса на обучение и същността на знанието. Философията на конструктивисткия 
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подход разглежда знанието като нещо, което се формира в съзнанието на индивида и 

следователно не може да бъде предадено от един човек на друг без активното участие 

на приемника. Новото знание се изгражда на основата на предшестващото знание и 

опита на индивида в резултат на целенасочени дейности в конкретна ситуация.  

Изследванията на учебната среда са актуални от повече от 40 години. 

Съществуват многобройни инструменти за проучване на класната стая, които са 

приложени успешно в десетки страни от пет континента. Въпреки редица публикации с 

резултати от Австралия, Америка и някои азиатски и европейски страни, за съжаление 

няма данни за учебната среда в повечето балкански страни и много европейски страни.  

В изследванията върху училищното образование от последните двадесет години 

се обръща все повече внимание на мисленето на ученика и връзката между 

преподаването и ученето. Учителите в гимназиите прилагат нови педагогически 

методи, за да изследват мисленето и ученето на учениците (Theall, 1999). 

Изведените акценти в съвременното образование са в основата на мотивите ни за 

избор на изследователско поле на настоящето изследване.  

I.2. Цел, изследователски въпроси и задачи на дисертационната  работа 

Целта на изследването е да се оцени, от гледна точка на конструктивисткия 

подход, учебната среда по природни науки в гимназиалните класове на различни 

европейски страни.  

Изследователските въпроси, които си поставихме, са: 

1) Прилага ли се и ако се прилага – доколко, конструктивистки подход в 

училищното обучение по природни науки в България и в други балкански и европейски 

страни?  

2) Какви са нагласите на учителите в проучваните страни да използват 

конструктивистки методи в обучението по химия?  

3) Прилагането на конструктивистки подход влияе ли върху интереса и 

нагласите на учениците да изучават предмета химия? 

4) Учебни програми, основани на конструктивистки виждания, съдействат ли за 

създаване на конструктивистка среда? 

 За осъществяване на целта на изследването и намиране на отговори на 

изследователските въпроси си поставихме за изпълнение няколко задачи: 

1. Да се проучи същността  и проявленията на конструктивисткия подход в 

учебната практика и да се опише развитието му в исторически план. 

2. Да се потърси и избере подходящ инструментариум за изследване на учебната 

среда от перспективата на конструктивизма в обучението.   

3.  Да се проведе изследване с ученици и техните учители по природни науки в 

някои европейски държави, включително в някои училища на Балканите.  

4. Да се анализират резултатите от проучването и да се направи характеристика 

на учебната среда по отношение на обучение от конструктивистки тип. 

 5.  Да се предложат препоръки за бъдещи проекти и проучвания. 

 
II ГЛАВА 

КОНСТРУКТИВИЗЪМ И ОБРАЗОВАНИЕ 

(литературен обзор) 

 Терминът конструктивизъм навярно за първи път е въведен и използван в 

образователен контекст през 1977 г. в статия на Magoon (1977), озаглавена 
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„Конструктивистки подходи в изследванията за образованието.“ Magoon предвижда, че 

„през следващото десетилетие конструктивистките възгледи бързо ще печелят 

доверието на изследователите в областта на образованието“ и се оказва прав. 

Философската теория за конструктивизма даде нова насока в развитието на науките за 

образованието и педагогическата практика през последните три десетилетия. Оформи 

се научно-изследователска област, приоритетите на която са учебната среда и ролята и 

мястото на учителите и учениците в нея. 

 Конструктивисткият подход е едно от водещите направления в съвременната 

психология и педагогика. Той не е свързан с отделен аспект на обучението, например 

методите или учебното съдържание, а е цялостен подход, основан на разбирането, че в 

процеса на познавателната дейност новите знания се свързват с предишния опит на 

обучаемия. 

 Конструктивизмът в образованието търси равностойно отговори на въпросите 

как хората учат и каква е “природата” на знанието. Тази теория разглежда знанието 

като нещо, което не се придобива, а се конструира в ума на индивида и следователно не 

може просто да се предаде от един човек на друг. Новото знание се изгражда на 

основата на предшестващото знание и опит на индивида в резултат на целенасочени 

дейности в конкретна ситуация.  

 Сред популярно формулираните определителни описания на конструктивизма в 

образованието фигурират такива като “философия на ученето”, “мислене за ученето” 

(thinking of learning), “мислене за знаенето” (thinking of knowing). Изследователите на 

конструктивизма извеждат като негов водещ принцип идеята, че ученето е търсене и 

конструиране на знания.  

Във втора глава се обсъжда същността на конструктивистката теория за ученето 

и накратко може да се изрази така: знанията не се получават наготово, а се формират у 

учещите в процеса на самостоятелно откриване и трансформиране на информацията на 

базата на техния опит и предходни знания. Концептуалното ядро на 

конструктивисткото учене е активността на учениците, които учат чрез взаимодействие 

помежду си, с учителя и чрез „правене”, откриване и изследване.  

 Конструктивистките идеи прозират от съчиненията на антични философи и 

средновековни мислители и се оформя като епистемологична философска теория.  

Конструктивизмът, като теория за ученето и по-общо – за обучението, навлиза в 

образованието и придобива голяма популярност като начин на организиране на 

обучението в последните десетилетия на миналия век, благодарение главно работите  

на Жан Пиаже, Лев Виготски, Джон Дюи  и техни последователи. Нарастващият брой 

книги и статии по темата за конструктивизма показва, че  конструктивисткия подход в 

обучението е съвременна образователна парадигма, която в училище се реализира чрез 

създаване на конструктивистка учебна среда.  

II.1. Исторически корени, генезис и развитие на конструктивизма  

 Терминът конструктивизъм се употребява в различни области и в различен 

смисъл – философски, епистемилогичен, образователен. Конструктивистката 

философия е насочена по-скоро към формирането на знанието, отколкото към начина 

на учене: знанието е субективно – то се формира и структурира чрез опита на учещия. 

Конструктивизмът като епистемология (теория на познанието) се основава на следните 

твърдения: знанието се конструира, не се предава; новото знание се изгражда на 

основата на предшестващото знание; първоначалната представа е локална, не е 

глобална; изграждането на знанието като структури изисква целенасочени дейности. 



7 

 

 В настоящата работа под „конструктивизъм” ще имаме предвид 

конструктивистката теория за ученето и нейното прилагане в образованието, особено в 

природонаучното образование – област, в която конструктивизмът има най-силно 

влияние (Sjøberg, 2007). Основните понятия и структури са модели на реалността, 

които се формират чрез опита. 

 Актът на познанието, структурирането и преобразуването на знанията е тема, 

която датира от най-дълбока древност и занимава умовете на учените през вековете. 

 Изследователите на конструктивизма откриват неговите корени още в 

съчиненията на антични философи като Конфуций, Платон и Аристотел, Хераклит 

(Всичко тече, всичко се променя), които развиват идеи, че абсолютна истина не 

съществува, затова знанието не се предава, а е резултат от субективен процес на 

възприятие чрез разума и опита (Coony et.al., 1993; LeBar, 2008; Pelech, 2010).  

II.2. Видове конструктивизъм 

 II.2.1. Когнитивен конструктивизъм 

 През XX век швейцарският учен Жан Пиаже (1896-1980) е един от най-

изявените поддръжници на конструктивизма (Brooks & Brooks, 1999). Пиаже е работел 

главно върху когнитивното развитие и формирането на знанието в съзнанието на 

индивида. 

 Пиаже е създател на теорията за познавателното развитие (theory of cognitive 

development; la théorie du développement cognitif). Създател е на т.нар. Женевска школа 

на генетичната психология (Piaget, 1950a), в която се изследва познавателното развитие 

на децата. Той изследва развитието на детския интелект и идентифицира ключови 

етапи в умственото развитие на детето, които оказват влияние на ученето. Основната 

идея на Пиаже е, че ученето е по-скоро преобразуващ, трансформативен, отколкото 

кумулативен процес. Децата създават знания, учат, чрез взаимодействие със 

заобикалящата ги среда. Умственото развитие е възможно само в условията на активно 

взаимодействие с реални обекти. Това взаимодействие води до структурни промени в 

начина им на мислене, което означава, че Пиаже разглежда промяната, 

преструктурирането на съществуващите вече знания като ключов елемент за 

създаването на нови знания.  

II.2.2. Социален конструктивизъм 

 Лев Виготски изгражда теорията на социалния конструктивизъм, в основата на 

която е идеята, че езикът и речта са ключови за интелигентността и за успеха на 

обучението. Социалният конструктивизъм защитава идеята, че процесът на обучение се 

осъществява в резултат на взаимодействието на учениците с техните учители и 

съученици (Vygotsky, 1978b). Докато за Пиаже преструктурирането на съществуващите 

вече знания е ключов елемент за създаването на нови знания, Виготски поставя акцент 

върху социалната природа на ученето – социалният опит е един от най-важните 

фактори за процеса на формиране на знания. Според него в “процеса на обучение 

възникват нови структури и се усъвършенстват старите” (Виготски, 2005, с. 123). 

Понятията се конструират индивидуално от всяко дете, като те могат да бъдат 

спонтанни, житейски, когато се формират от ежедневния житейски опит и научни, 

когато се постигат чрез формалното, училищното образование (Виготски, 2005). 

Житейското и научното познание са свързани, те представляват две страни на един и 

същ процес. Механичното, случайното, спонтанното запаметяване е проява на човека 

като биологичен вид, докато целенасоченото и логическото мислене, творческото 

въображение възникват в процеса на сътрудничество и общуване, в което решаваща 
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роля играе речта. „Ученето е процес, който започва при появата на нови знания и 

включва оценка на предходните” (Выготски, 2005).  

 За по-нататъшното развитие на теориите на когнитивния и на социалния 

конструктивизъм допринася извънредно много Джером Брунер, американски психолог, 

преподавател в Харвардския университет. В ранните си работи той силно е повлиян от 

идеите на Пиаже за когнитивното развитие на децата. Неговата теория, подобна на тази 

на Пиаже, е създадена въз основа на изследвания на когнитивното развитие. Брунер 

също обяснява развитието на подрастващите като серия от стъпки по посока на 

повишаване на способностите/капацитета за учене. Тези стъпки, метафорично 

представени като стълба, трябва да бъдат изкатерени в определена последователност, 

имайки предвид тяхната приемственост и взаимозависимост. Брунер вярва, че 

обучението е активен, социален процес, при който учениците изграждат новите си 

знания на базата на вече наученото. Според Брунер учителите следва да включат 

учениците си в процеса на обучение чрез диалог и взаимна работа, и да ги насърчават 

да правят собствени открития в съответната област. (Bruner, 1966; Bruner, 1973). 

 Преди около век Джон Дюи (Dewey, 1915, 1916, 1938) излага пред научната 

общност нов, нетрадиционен педагогически подход. Ученият създава система на 

обучение чрез практика.Той е един от първите философи, които поставят ударение 

върху социалната природа на ученето. Джон Дюи гледа на училището като на общност 

от група хора с общи интереси, място, където  учениците трябва да бъдат включени в 

значими, смислени дейности, които те изпълняват заедно. Дюи е радетел за 

преподаване и учене, основано на активността на учениците, на тяхната самостоятелна 

работа, на учене чрез правене (hands-on, learning-by-doing). Общуването между 

учениците по време на работа стимулира всеки да осмисли проблема или въпроса сам 

за себе си и от своя страна да породи идеи. Този подход отговаря на естествената 

любознателност и интерес у децата. 

 Философските възгледи на Дюи го нареждат сред привържениците на 

прагматизма във философията на науката. Той изповядва идеите на инструментализма 

– течение в прагматистката теория, в основата на което стои виждането, че научната 

теория е инструмент, който има значение дотолкова, доколкото предсказва и обяснява 

добре явленията, но не и да описва обективната реалност. Като форма на прагматизма, 

конструктивизмът се фокусира върху това как хората описват и обясняват, което им 

дава възможност не само да действат адекватно във всекидневието, но и да участват в 

навиците и обичаите на групата, към която принадлежат. 

 Идеите на Дюи имат огромно влияние върху реформирането на образованието – 

вместо авторитарното преподаване, при което водеща роля има учителят, източник и 

средство за знания са експерименталната  и практическа работа (Blewett, 1960). 

II.2.3. Радикален конструктивизъм 

 Името на психолога Ернст фон Глазерсфелд обикновено се свързва с теорията за 

радикалния конструктивизъм. Определението радикален се използва заради 

съществената разлика между този вид конструктивистка философия и традиционната, 

която приема, че съществува една познаваема реалност. При радикалния 

конструктивизъм  знанието не отговаря на една онтологична реалност, то е продукт на 

субективната оценка на индивида за света, изградена в резултат на натрупания личен 

опит (Busbea, 2006; Le Moins, 2011). Радикалните конструктивисти не отричат 

обективната реалност, но твърдят, че не можем да узнаем със сигурност каква е тази 

реалност.  
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II.3. Конструктивистки практики в българското училище – в миналото и 

сега 

  II.3.1. Особености на училищното образование в Третото българско 

  царство (1878-1946 г.) 

  Учебното дело в новосъздадената българска държава след Освобождението 

(1878 г.) продължава националните възрожденски традиции. Константин Иречек, в 

качеството си на министър на новосъздаденото Министерство на народното 

просвещение (1881 г.), пише до княз Александър Батенберг: 

 „Отварянето на училища и грижата за тяхното преуспевание не е ново нещо за 

България. Цялата история на българското народно възраждане, с което се напомни на Европа 

съществуването на българский народ ...е и история на българските училища. [...] Грижата за 

училищата съставляваше най-главната част на всичкото българско движение, което във 

всеобщото образование, наредено на една народна основа, виждаше единственото спасени на 

българите и най-сигурният път към една по-щастлива бъдещност.” (Даскалов, 2005, с.344). 

 Като се изключи националистическия уклон в образованието по време на 

войните, до средата на 30-те години на миналия век, в българското образование 

доминира либерална и европейски ориентирана концепция. Още в началния период се 

възприема хербартианството – възпитание чрез обучение. Според идеите на Йохан Ф. 

Хербарт (1776-1841), наред със знанията, училището също възпитава, стимулира ума и 

интелектуалния интерес (Манев, 1939). 

 Хербартианската концепция за възпитаващото обучение оказва силно влияние в 

европейските образователни практики, а в България – главно в края на IX и началото на 

ХХ век. Хербартианският модел на урока, възприет в България от В. Райн, има 

следната структура: 1. Подготовка – припомняне на стария урок; 2. Представяне на 

новия урок: изложение, свързване (сравнение, асоциация), 3. Обобщение – общо 

схващане на придобитото; 4. Упражнение и приложение на новите знания (метод). От 

съвременна гледна точка той се доближава до това, което наричаме днес традиционно 

или трансмисионно преподаване. 

 През първите десетилетия на ХХ век в България проникват и се разпространяват 

и някои от идеите на реформаторските течения в образованието, например идеите на 

Дюи за трудовото училище, в което теорията се изучава чрез практиката. През 1921 г. 

се появява учебникът на видния български педагог Михаил Герасков – “Дидактика или 

теория на обучението”, в който той казва: ”под обучение се разбира оная дейност на 

учителя, чрез която той планомерно и целесъобразно улеснява и подпомага ученика да усвои 

съзнателно известни знания и сръчности и съдейства да се усъвършенстват хармонично 

душевните му сили, главно умствените. С други думи обучението подпомага и ръководи 

ученишката самодейност към познание и душевно развитие”.  

 В обучението по химия, според М. Герасков, най-подходящ е индуктивният 

метод, въпреки че в зависимост от учебното съдържание и възрастта на учениците, 

могат да се приложат също аналитичният, синтетичният и генетичният метод. Като 

подходящи учебни форми той препоръчва евристичната и разказвателната. Химичните 

демонстрации също са много важни, кото при тях трябва да се спазват дидактическите 

изисквания за пълнота и последователност (Герасков, 1928, с.185-189). Методическите 

изисквания за разработването на урока по химия и извършването на химическите 

опити, изразени от Герасков са актуални. (Илиева, 2011).  

 За времето си методиката на обучение на Михаил Герасков има положително 

влияние за образованието, особено за подготовката и квалификацията на учители и 

разчупва схемата и формализма на хербартианския модел. 
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 В Третото българско царство (1878-1946) методиката на обучението по химия 

няма характера на академична дисциплина и нейните представители нямат научни 

степени и звания (Тошев, 1999). От библиографията, поместена от Б. Тошев (1998) в 

списание Химия, се вижда, че в периода 1879-1946 г. на страниците на списание 

„Химия и индустрия – печатния орган на Съюза на българските химици (наследник на 

Българското химическо дружество) са публикувани 140 статии статии с разнообразно 

методическо съдържание. В значителен брой от тези публикации се дискутира 

въвеждането на съвременни подходи в обучението по химия и се обръща голямо 

внимание на ролята на химичния експеримент за онагледяване на обучението. 

Публикуваната, пак на страниците на сп. Химия, библиография на 55 методически 

книги – ръководства за обучение по химия за същия период, дава представа за 

„педагогическите и методичните идеи на нашите предшественици. Прави впечатление 

вниманието, отделено на „чуждия педагогически опит, нагласен към българските условия, и 

широкото използване на собствения опит, почерпен от българската училищна практика.” 

(Тошев, 1999). 

 Забележителна крачка към модерното виждане за обучение, центрирано към 

ученика и активно учене, е отпечатаната през 1940 г. „Методика на химията (върху 

основите на учебно-изследователския метод)“ с автори Васил Огнянов и Кръстьо 

Илиев (1940). Още самото заглавие на книгата насочва към обучение с приложение на 

конструктивистки подход – учебно-изследователският метод, който е най-яркото 

проявление на конструктивизма в училищната практика. 

 Разбирането на Огнянов и Илиев за обучението като активна дейност на 

ученика, направлявана и ръководена от учителя, различна от трансмисионния модел на 

преподаване, по същество представлява конструктивистко схващане. Терминът 

„ученикова самодейност” в „Методиката” на Огнянов се употребява в смисъл на 

активни самостоятелни дейности на учениците. Изразът ученико-центрирано обучение 

или може би по-добре звучащият – обучение с център ученика, се използва от Огнянов 

и Илиев в разглеждания учебник, които са повлияни от идеите за учене чрез 

самостоятелна изследователска работа на Ян Коменски (ibid., с. 28) 

 От анализа на книгата на Огнянов и Илиев става ясно, че през първата половина 

на миналия век е имало обучение по химия, центрирано към ученика – групова работа с 

приложение на учебно-изследователски метод. Следователно можем да твърдим, че в 

България, в миналото, е имало конструктивистки практики в обучението по химия.  

II.3.2. Особености на методиката на обучението по 

 химия в България от перспективата на конструктивизма в периода 

  на тоталитарния режим (1946-1989)  

 С промяната на режима, в края на 40-те години на миналия век, в 

новосъздадената Народна Република България се възприема съветският модел на 

образование, според който главната задача на училището е „да създаде от 

подрастващото поколение строители и защитници на социализма и комунизма.”, а 

„целта на обучението по химия е комунистическото възпитание на учащите се” 

(Ангелова & Гълъбов, 1955, с. 8). На 27 май 1945 г. на XIX конгрес на Съюза на 

българските химици се прокламира: „За химията образователната работа да бъде 

поставена на идейно-политически основи” (Тошев, 1998, с. 110). 

 Идеологизацията на училищното образование засяга и както учебниците по 

химия за средното училище, така и педагогическата подготовка на бъдещите учители 

по химия. Учебното съдържание изобилства от факти и теории, които учениците трябва 

да усвоят, за да отговорят на новите изисквания: „Днес пред нашето училище се 

поставя задача да въоръжи подрастващото поколение с огромното богатство от знания 
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и практически опит, които е добило човечеството досега, за да подготви всестранно 

развити и дейни строители на социалистическата ни родина.“ (Ангелова & Гълъбов, 

1955). 

 Анализът на учебниците по методика на обучението по химия в разглеждания 

период показва, че те са ориентирани главно към трансмисионния модел на 

преподаване, в който учителят предава знанията си на учениците: „Обучението по 

химия е планомерна и целенасочена дейност, която се провежда в училище по 

ръководството на учителя и има за цел да въоръжи учащите се със знания, умения и 

навици за веществата и техните промени, да формира здрав научен мироглед и 

комунистически морал.” (ibid., с. 37). Разбирането за познанието следва възгледите на 

Ленин, че познанието е отражение на материалната действителност в съзнанието на 

човека. 

 Независимо от това, в учебниците по методика на обучението по химия от по-

късните години на този период, могат да се открият елементи на учебно-

изследователски подход: „Едновременно с развитието на химията се развиват и 

обособяват и нейните специфични методи на изучаване. Изучаването на всяко явление 

започва с неговото наблюдение и описание, а продължава с обяснението му. 

Обяснението разкрива същността на явлението, причините, които го предизвикват, и 

закономерностите, на които то се подчинява. За да се разкрие същността на химичното 

явление, прибягва се до неговото изкуствено възпроизвеждане в специална обстановка, 

т.е. до химичния експеримент.”(ibid.). Трябва да се отбележи, че на химичните опити се 

отрежда централно място в обучението по химия. Химичният опит се провежда най-

често като отговор на поставен въпрос за проверка на създадена в резултат на 

изследвания хипотеза. През 70-години на миналия век продължава да господства 

моделът на обучение, в който учителят е главното действащо лице в класната стая В 

учебника по методика на химията от 1975 г. се говори за обучение по химия с 

изследователски и извънкласни практики, но доколко това обучение е центрирано към 

ученика, е спорно. “Други задачи на методиката на химията са свързани с използуване на 

организационни форми; с методиката и организацията на извънкласната и извънучилищната 

работа по химия; с методите на научно-методическите изследвания ...” (Ангелова et al., 1975, с. 

10). 
 През осемдесетте години на ХХ век в методическите пособия по химия се 

възвръщат методи, присъщи на конструктивисткото обучение. 

 В учебника по методика на обучението по химия на Ангелова, Малчева и 

Генкова от 1994 г. – трето основно преработено издание, в глава VII подробно се 

разглежда проблемното обучение и начините за създаване на проблемна ситуация 

(Ангелова et al., 1994, с. 114-122). Авторите съветват проблемното обучение да се 

провежда като ученико-центрирана дейност В същия учебник, макар и накратко, се 

обръща внимание и на изследователския подход, като се отдава дължимото на Кр. 

Илиев, В. Огнянов и Хр. Алексиев за въвеждането му в училищната практика (ibid., с. 

122).  

  II.3.3. Конструктивистки практики в обучението по химия в  

  съвременното българско училище 

 Философската теория за конструктивизма даде нова насока в развитието на 

науките за образованието и педагогическата практика през последните три десетилетия. 

Благодарение главно на статии, публикувани в научни методически списания, и в 

България се заговори за конструктивизъм (Бояджиева et al., 2010, 2011; Дамянова, 2005; 

Пейчева-Форсайт, 2009; Тафрова-Григорова, 2013; Тафрова-Григорова et al., 2012; 

Тошев, 2007b, 2009, 2012; Boiadjieva et al., 2009; Hollenbeck et al., 2013; Tafrova-
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Grigorova et al, 2012). Конструктивизмът е „средство, обект на специално объучение, 

което предлага добри практики за отказ от transmission-orientated преподаване и 

механично запомнянне на факти и твърдения...” (Тошев, 2007). Учителят-

конструктивист стимулира екипната и експерименталната работа, така че учениците да 

бъдат активни конструктори на собственото си знание вместо пасивни приемници на 

информация (Холенбек et al., 2009; Бояджиева et al., 2010a).  

 В България за първи път проучвания на учебната среда от перспективата на 

конструктивисткия подход са направени от екип на Учебно-научната лбораторията за 

химическо образование и история и философия на химията във Факултета по химия и 

фармация в състав: Е. Бояджиева, А. Тафрова-Григорова и М. Кирова в сътрудничество 

с американския професор Дж. Холенбек (Boiadjieva et al. 2009;  Холенбек et al., 2009). 

За първи път  са проучени мнения на български ученици, диференцирани по възраст, 

населено място, вид училище и пол, и на техните учители по природни науки, за 

учебната среда, в която учат и за желаната учебна среда,  в която биха искали да учат 

(Boiadjieva et al., 2009; Холенбек et al., 2009; Бояджиева et al., 2011). 

 

III ГЛАВА 

ПРИЛАГАНЕ НА КОНСТРУКТИВИСТКИ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО 

ХИМИЯ 

Основните различия между традиционната и конструктивистката учебна среда 

се състоят в начина на усвояване на знанията, ролята на учителя и учениците в процеса 

на обучение и техните взаимоотношения в класната стая. По отношение на начина на 

усвояване на знанията традиционната среда се отличава с това, че учителят има водеща 

роля за формирането им. Той предава знанията към учениците, като ги информира и 

дава обяснения, задава задачи и учи учениците да ги решават по алгоритъм. Работата в 

лабораторията протича по инструкции с цел проверка на вече формулирано знание. В 

конструктивистката среда учениците изграждат новите знания върху основата на опита 

си и вече съществуващи представи за конкретни обекти и явления. Активното търсене 

на аргументи и доказателства, на отговори, до които учениците достигат самостоятелно 

чрез съвместна работа и обсъждане с другите ученици, смело изказване на глас на 

алтернативни виждания и съмнения в хода на изследване, са типичните характеристики 

на конструктивистката класна стая. Конструктивисткият учител, в противовес на 

традиционния, насърчава учениците да водят урока – да задават въпроси, да изказват 

идеи, да спорят, но и да приемат чужди мнения, да работят в екип.  

 Реализирането на конструктивистка среда в клас е възможно чрез прилагането и 

комбинирането на изследователския и проблемно-базирания подход, ученето чрез 

откриване, интерактивните методи, проектното и мозъчно-базираното обучение за 

което се говори в Трета глава. Изграждането на успешна учебна среда, в която 

учениците са стимулирани да развиват способностите си и да постигат различни 

умения, изисква избор и съчетание на най-подходящите методи на обучение, което не 

изключва и елементи на традиционното обучение. 

III. 1. Традиционен и конструктивистки тип учебна среда  

 В науката за образованието психо-социалните, културните и организационните 

аспекти на условията на обучение в училище се свързват с понятието учебна среда.  

 Терминът учебна среда (learning environment или teaching and learning 

environment) се отнася до мястото, контекста, средствата и дейностите, чрез които се 

осъществява ученето. Учебната среда включва не само обучението в класната стая, но и 

цялостната среда в училище, която създава  условия за учебните дейности на 
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учениците. Според Wilson (1995) “... да се мисли за обучението като за среда означава 

да се постави ударение върху „мястото” или „пространството”, в което се осъществява 

ученето. Като минимум, учебната среда съдържа учещ и „пространство”, в което 

учещият действа, като използва различни средства и уреди, събира и интерпретира 

информация, може би взаимодейства с другите и пр.” Едно обобщено сравнително 

разглеждане на традиционната и конструктивистката учебна среда по Brooks & Brooks 

(1993, p. 17) е представено в Таблица III.1.  

Таблица III.1. Съпоставяне на традиционното и конструктивисткото преподаване и 

обучение 

Традиционен подход Конструктивистки подход 
Високо се цени стриктното придържане към 

учебната програма и пасивното усвояване на 

учебното съдържание. 

Високо се цени  поставянето на въпроси от 

учениците. 

 

Учебните дейности се опират главно на 

учебниците и работните тетрадки. 

Учебните дейности се опират главно на 

оригинални източници с данни и материали за 

експериментална работа. 

Учителят дидактично предава идеи и 

информация към учениците. 

Учителят създава интерактивна среда, в която 

той е медиатор за учениците. 

Учителят обяснява учебното съдържание, а 

учениците слушат, водят записки и понякога 

отговарят на въпроси.  

Учениците достигат до разбиране на  

учебното съдържание чрез обмяна на идеи, 

виждания и мнения помежду си, чрез 

обсъждане в по-малки или по-големи групи. 

Теорията предхожда практиката, опита. 

Учителят преподава теорията и след това 

поставя задачите.  

Теорията се изучава чрез решаването на 

предварително поставени проблеми и/или 

чрез изследване, експериментиране. 

Учителят очаква да получи от ученика точния 

отговор, за да е сигурен, че знанията са 

усвоени. 

Учителят търси гледните точки на ученика, за 

да разбере дали схващанията му създават 

основа за следващите уроци.  

Оценяването на наученото от ученика се 

разглежда отделно от преподаването и се 

осъществява главно чрез тестиране.  

Оценяването на наученото от ученика е 

вплетено в преподаването и се осъществява 

главно чрез наблюдение на учениците докато 

работят и чрез портфолио на ученика.  

Учениците работят преди всичко 

индивидулно. 

Учениците работят преди всичко на групи. 

Учителят мотивира учениците да учат чрез 

награди и оценки. 

Учениците се мотивират да учат чрез активно 

участие в учебните дейности, чрез 

самостоятелно решаване на проблеми, 

планиране и провеждане на изследване и пр. 

 

 III.2. Стратегии и проявления на конструктивизъм в обучението по химия 

 В предходния раздел бяха изведени основните характеристики на 

конструктивистката учебна среда. Точни предписания няма, но за създаването на 

конструктивистка среда могат да се приложат различни стратегии, методи и техники.  

 III.2.1. Изследователски подход (Inquiry-based approach) 

 Изследователският подход в училищното образование по природни науки е 

главно средство за създаване на конструктивистка среда в класната стая и извън нея и е 

най-яркото проявление на конструктивистки подход в обучението. Ето защо ще 

разгледаме по-подробно неговото развитие и прилагане в исторически план по 

литературни данни. 
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 Ученето чрез изследване се състои в целенасочено наблюдение, проучване на 

информационни източници, идентифициране на проблема, формулиране на хипотеза 

(предположение), планиране, провеждане на експеримент за проверяване на 

хипотезата, събиране, анализ и тълкуване на данни, намиране на обяснения, 

представяне на резултатите, достигане до заключения – приемане или отхвърляне на 

хипотезата (предположението). Изследването предполага използване на логическо и 

критическо мислене и разкрива на ученика научния път на познанието, като развива 

способностите му да наблюдава, съпоставя и сравнява, да търси информация, да 

подбира нужното и главното, да планира, систематизира, комуникира. 

 Важната роля на учебното изследване за когнитивното и социалното развитие на 

учениците е всепризнато и не подлежи на съмнение. Дискусиите от средата на XX в. 

върху педагогическите стратегии в областта на природни науки привличат вниманието 

на научната общност. 

III.2.2. Проблемно-базирано обучение (Problem-based learning)  

 Проблемно-ориентираното обучение (PBL) е също толкова важна като 

изследователския подход, конструктивистка педагогическа стратегия за активно учене. 

Metz (2008) пише, че проблемно-базираният подход е „вкоренен” в конструктивизма, 

нещо повече – той е в основата и на не много ясното понятие конструкционизъм (II 

глава) „което, инспирирано от конструктивизма, твърди че ученето е активен процес и 

учениците учат по-ефективно, когато създават смислен, значим продукт.” (ibid, с. 8). 

Учeщите се поставят в ситуации, близки до реалния живот и им се осигуряват различни 

източници на информация, насоки и инструкции, така че те да овладеят определени 

знания и да развият умения за самостоятелно анализиране и решаване на проблеми. В 

центъра на всички учебни дейности при този метод е поставеният проблем. Пред 

обучаемите се поставят интересни проблеми от реалния живот, с цел да се събуди 

любопитството и ентусиазмът им, да се подтикнат да положат усилия и така да 

достигнат до желания резултат и да решат проблема.  

III.2.3. Учене чрез откриване (Discovery learning) 

 Обучението чрез откриване е съвременен педагогически подход, сходен с 

изследователския, който се прилага с цел да се провокира у учениците интерес към 

учебния предмет чрез извършване на изследователска дейност. Jeromе Bruner се смята 

за главния идеолог на обучението чрез откриване или учене чрез правене (learning by 

doing) (Bruner, 1961, 1966; Driscoll, 1994). Ученето зависи от познавателната активност, 

не само от физическата активност и поведение. Учениците тр ябва да мислят за 

дейността докато я извършват, а не просто да копират дадено действие (Bruner, 1961).  

III.2.4. Интерактивно учене (Interactive learning) 

 Конструктивисткият подход позволява на учениците да работят заедно и да 

участват активно в процеса на обучение. Макар че всяко дете учи само, пречупвайки 

знанията през призмата на съзнанието си, социалните взаимоотношения, според 

конструктивистката теория, играят важна роля в процеса на изграждане на знанието 

(Tynjala, 1999). McKeachie (1999) твърди, че най-добрите учебни методи са тези, които 

успяват да събудят силен интерес към предмета. Разбира се, ученето изисква усилия и 

сериозен труд, но е възможно учителят да създаде среда, в която процесът на учене 

доставя удоволствие и удовлетворение от участието в него. Такъв вид среда може да 

бъде интерактивната учебна среда – едно от проявленията на конструктивистката 

среда. 
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III. 2. 5. Проектно-базирано обучение (Project-based learning) 

 Проекто-базираното обучение или иначе казано проектният метод на обучение, 

се основава на изграждането на знания и умения чрез ангажиране на учениците в 

продължителен процес на търсене на решения на комплексни, автентични проблеми и 

проектиране и/или изработване на продукти. Проектният метод най-често включва  
изследователския и проблемно-базирания метод, тъй като предполага включването на 

обучаемите в дейности като планиране, решаване на проблеми, вземане на решения, 

провеждане на изследвания. той създава възможности за относително самостоятелна 

работа на обучаемите през продължителен период от време и завършва с реални 

продукти или презентации, изработени от тях. 

III. 2. 6. Мозъчно-базирано обучение (Brain-based teaching and learning)  

 Терминът „мозъчно-базираното обучение” звучи странно както на български, 

така и на английски език – brain-based teaching and learning, тъй като няма обучение или 

учене, която да не изисква интелектуални усилия и следователно се базира на 

мозъчната дейност на учител и учещ. И все пак този термин бързо доби популярност в 

последните години с развитието на научните изследвания върху човешкия мозък, 

паметта, мисленето, ученето, което породи идеята тези новости в науката за мозъчната 

дейност да се използват в образованието. 

Статиите и книгите, посветени на мозъчно-базираното обучение, се множат, 

предлагат се и различни техники за създаване на „мозъчно-базирана учебна среда” 

(Jensen, 2008). Мозъчно-базираното обучение е мултидисциплинарен подход на 

обучение, при който поднасянето на учебния материал се съобразява с умствените 

възможности и потребности на мозъка на учещите (ibid.) Иновативният подход е 

създаден въз основа на най-новите открития за структурата и функциите на мозъка, 

които намират приложение в областта на педагогиката (Fogarty, 2009). 

III.3. Роля на учителя за създаване на конструктивистка учебна среда 

 Успехът на конструктивистките методи зависи до голяма степен от уменията и 

способностите на учителите. В конструктивистката учебна среда преподавателят 

изпълнява няколко вида задачи: координира, напътства, окуражава, контролира, 

ръководи и обучава учениците (Cunningham, 1992; Duffy & Jonassen, 1992; Murphy, 

1997). Според традиционното разбиране учителят изпълнява само една роля в процеса 

на обучение – на носител на знанието. От него се изисква да предава знанията си на 

учениците, които са разглеждани като пасивни слушатели. Конструктивисткият подход 

преобръща това разбиране. В конструктивистката учебна среда учителят се превръща в 

ментор на учениците и създател на най-подходящите условия за усвояване на нови 

знания. (von Glasersfeld, 1996, pp. 3-7) Конструктивисткият подход изисква учениците 

да проявяват инициативност, отговорност и дисциплина по време на учебния процес 

(Ference, 1994). Основната задача на учителя е да им представи новите знания и да им 

помогне да усвоят материала чрез практически съвети и морална подкрепа. В 

конструктивистката учебна среда преподавателите следят реакциите на учениците си и 

променят учебния материал според потребностите и интересите им (Driver et.al., 1994). 

Дюи заявява, че учителят следва да е по-скоро съветник на децата, а не авторитет. „Дюи 

вярваше безрезервно в професионалната преценка на учителите. Малко негови съвременници 

споделяха вярата му. В наши дни учените рядко изразяват такава увереност по този въпрос” 

(Tanner, 1997). 
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IV ГЛАВА 

НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ СРАВНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

НА УЧЕБНАТА СРЕДА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ ОТ ПЕРСПЕКТИВАТА НА 

КОНСТРУКТИВИЗМА 

В тази глава се разглеждат развитието и актуалното състояние на научните 

изследвания върху учебната среда, инициирани преди 40 години в САЩ, Холандия и 

Австралия. Представено е историческото развитие на инструментариума за изследване 

на конструктивистка класна стая, инструментите от историческо значение и най-често 

използваните анкети за учениците и учителите. Обобщени са всички проучвания – 

национални и международни, които са проведени в десетки страни в пет континента.  

 В раздел IV.1 от дисертацията са представени всички инструменти за 

изследването на ключовите характеристики на конструктивистката учебна среда, в IV.2 

са обобщени международните проучвания, а в последния раздел – IV.3 – българските 

изследвания.  

  Всеки от инструментите за събиране на информация за характеристиките на 

учебната среда в класната стая има свои особености, но някои от анкетите са 

използвани много по-често от другите, превеждани са на различни езици и са 

валидирани многократно.   

В настоящата работа са използвани анкетите WIHIC, CLES и TOSRA за 

учениците, а за учителите е използвана педагого-философската анкета TPPI. 

Основанията за избора на тези инструменти са няколко.  

Трите инструмента: WIHIC, CLES и TOSRA, са предвидени за оценка на 

учебната среда в средните училища и възприятията на учениците. Те са насочени към 

открояване на конструктивисткия подход на обучение, което е основната идея на 

дисертацията и са най-популярните и актуални анкети за установяването на 

конструктивистки характеристики на класната стая. 

WIHIC е най-често използваният актуален инструмент за проучване на класната 

стая в света. Той е прилаган успешно в десетки страни от пет континента, което дава 

основание на Dorman (2008) да твърди, че “WIHIC постигна статус на победа в 

оценяването на средите в класната стая.” 

CLES е другият най-често използван инструмент наред с WIHIC. Предимство на 

CLES е, че дава възможност за изказване на личното мнение на учениците за кратко 

време, при това почти без предварителна подготовка или обучение. Дискриминативната 

валидност – способността да разграничава по различни признаци, както и надеждността 

на CLES, са доказани многократно.  

TOSRA е инструмент, който помага на изследователите в изследванията им да 

проучат отношението „учебна среда – интереси“ и нагласите на учениците. Предимства 

на тази анкета пред други подобни е, че (1) тя е разработена специално за ученици от 

гимназиалния етап, (2) лесна е за употреба и (3) седемте категории могат да се 

използват независимо една от друга, тъй като се получават отделни оценки за всяка 

категория. В настоящия труд е избрана една от категориите на TOSRA – „Удоволствие 

от уроците по природни науки”, която е приложена многократно в реални условия. 

TPPI e избраната анкета за проверка на вижданията на учителите за 

методологията на обучението в клас и практическата й реализация. Чрез TPPI се 

проучва как се осъществяват подходите и методите на обучение. От описанията на 

учителите се анализират техните дейности и професионални качества. На основата на 

отговорите им за начина усвояване на нови знания и умения се тълкува дали 

обучението е центрирано към ученика или не.  
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IV.1. Инструментариум за изследване на конструктивистка учебна среда  

Изследванията на „климата” в класната стая подхождат към него като към 

конструкт с множество измерения, който не може да се сведе само до една 

характеристика, белег или качество. Този подход е отразен в много от инструментите, 

създадени за оценяване на климата в клас (Fraser, 1994). 

„Наднационалните изследвания в областта на природните науки предлагат 

много повече възможности за извличането на ценни изводи поне по две причини. 

Първата е, че има голямо разнообразие от данни по отделни въпроси като методите 

на обучение и интересите на учениците например, а втората е, че този вид 

изследвания позволяват обичайните за една държава образователни методи и нагласи 

да се преосмислят през призмата на една различна учебна среда.“ (Fraser, 2012) 

В дисертацията са описани накратко най-разпространените и използвани 

инструменти за проучване на учебна среда.  

IV.2. Международни проучвания на конструктивистка учебна среда   

В литературни източници се съобщава за многобройни изследвания с 

инструментите, представени в раздел IV.1. В настоящия раздел ще се фокусираме 

върху изследванията с избраните от нас анкети и въпросници: WIHIC, CLES, TOSRA 

и TPPI. 

 IV.2.1. Изследвания с WIHIC 

Обобщени са 21 проучвания с WIHIC на различни езици в различни страни. 

Дадени са също съставът и големината на извадката, резултатите от проверката на 

факториалната валидност и надеждността,  както и основните приноси на изследването.  

IV.2.2. Изследвания с CLES 

Наред с WIHIC, CLES е най-често използваният инструмент за изследване на 

средата в класната стая от гледна точка на конструктивизма. CLES е инструмент, който 

има поне две предимства. Първото от тях е, че изследователят може да анализира 

изследвания проблем чрез връзката между схващанията на учителя и неговите ученици, 

а второто – че дава възможност за изказване на личното мнение на учители и ученици 

за кратко време и почти без предварителна подготовка или обучение. 

При превода на CLES на съответния език, се взема предвид националната 

специфика на училищното образование – анкетата се адаптира така, че да бъде 

разбрана добре от анкетираните. В България за първи път е проведено изследване с 

CLES, което проучва мнения на български ученици и техните учители по природни 

науки, диференцирани по възраст, населено място, вид училище и пол, за реална и 

желана учебна среда (Boiadjieva et al., 2009; Бояджиева и др., 2011; Холенбек и др., 

2009). Мнението на учениците и учителите се отчита по петстепенна скала на Ликерт с 

оценки от „Това почти никога не е така”. до „Това почти винаги е така”. 

IV.2.3. Изследвания с TOSRA 

TOSRA е валидиран при изследване в Австралия и САЩ на ученици от 7 до 10 

клас (Fraser, 1978, 198a; Fraser et al., 2009). 

Изследванията с TOSRA показват, че стилът на преподаване е тясно свързан с 

нагласите и интересите на учениците към науката и часовете по природни науки. В 

TOSRA за всяка категория се получава отделна оценка и категориите могат да бъдат 

използвани независимо една от друга, което е особено предимство на тази анкета пред 

други подобни.  
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IV.2.4. Изследвания с TPPI 

TPPI e използван и описан от няколко изследователи в техните дисертации 

(Tillotson, 1996; Craven, 1997; Hollenbeck, 1999) и е използван също при изследвания в 

България.  

 В България през 2008 г. е проведено пилотно изследване с 10 учители от 

софийски гимназии (Boiadjieva et al., 2009). Използван e кратък вариант на TPPI, 

преведен на български език и съдържащ шест отворени въпроса. Същият вариант е 

използван и в изследването с 30 учители от 28 училища, проведено през 2009/1010 г.  в 

9 области на България . Според тези проучвания, консенсусните характеристики са 

ориентирани към централната част на скалата, което означава, че учителите, със своя 

облик и действия, до голяма степен осъществяват обучението по химия в една преходна 

– между традиционна и конструктивистка учебна среда (Tafrova-Grigorova et. al., 2012).  

IV.3. Проучване на учебната среда в училища на балканските страни и 

други европейски страни от перспективата на конструктивизма 

Мнозинството от изследванията на конструктивистки характеристики на 

учебната среда са проведени в американски и азиатски страни. Сравнително малко са 

проучванията в страни на Балканите, както и в други европейски страни. В таблица 

IV.2 са обобщени намерените в литературни източници данни за проучвания на 

учебната среда в страните, в които са проведени настоящите изследвания. 

Сведения за изследване на учебната среда от перспективата на конструктивизма 

в Балканските страни са открити само за България (Бояджиева et al., 2010, 2011; 

Тафрова-Григорова et al. 2012; Холенбек et al., 2009; Boiadjieva et al., 2009; Hollenbeck 

et al., 2013; Tafrova-Grigorova et al., 2012), Турция (Anagun & Anilan, 2013; Brok et al., 

2010; Ozkal et al., 2009; Telli et. al., 2010) и Гърция (Charalampous & Kokkinos, 2013; 

Kousathana, 2007). В Гърция неотдавна е направено проучване с шестима учители и 24 

ученици в основните училища. Charalampous и Constantinos (2013) проучват 

валидността на MITB (The Model of Interpersonal Teacher Behaviour – Модел за 

междуличностно поведение на учителя) в основните училища на Гърция. 

За Европейските страни данните от TALIS 2009 показват, че най-силно 

конструктивистки са настроени учителите от Исландия, Австрия, Дания, Естония и 

Белгия, а към традиционното трансмисионно преподаване са ориентирани най-много 

учителите от Испания, България и Италия. По средата, като учителите от смесен 

традиционно-конструктивистки тип се определят учителите от Полша, Турция, 

Словения, Норвегия и Унгария (OECD, 2009, р. 95). Коефициентите на корелация 

между двата крайни възгледа: директното предаване на знания и конструктивисткия 

подход показват доколко в дадена страна учителите съвместяват традиционното и 

конструктивисткото обучение. В Таблица IV.1 са представени наличните данни от 

TALIS за държави, които са във фокуса на настоящото дисертационното изследване. 

Таблица IV.1. Възгледи на учителите: коефициент на корелация (rt-c) между 

директното предаване на знания и конструктивисткия подход 

Страна Австрия България Полша Турция 

rt-c –0,24 0,67 0,31 0,79 

 

Тълкуването на числените стойности налага извода, че учителите в България и 

Турция в най-голяма степен се проявяват като поддръжници и на двата подхода на 

обучение – трансмисионния и конструктивисткия, докато анкетираните учители в 
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Австрия се проявяват като ясно определени привърженици на конструктивисткото 

обучение за сметка на традиционното.  

 

Таблица IV.2. Предходни изследвания в страните, които са включени в настоящото 

изследване 

Страна Инструмент Участници Етап Литература 

Австрия MCQ*, 

включващ и 

TOSRA 

242 ученици до 19-годишна 

възраст 

основно  

средно 

Kandlhofer & 

Steinbauer (2014) 

TALIS 4000 учители от 200 

училища  

основно и 

средно 

OECD (2009; 2013) 

Албания Няма намерени публикации 

България CLES 10 учители и 190 техни 

ученици  

основно и 

средно 

Холенбек et al., 

2009; Бояджиева et 

al., (2011) 

 

CLES 1364 ученици и 30 учители 

от 28 училища в 9 области 

основно и 

средно 

Бояджиева et al., 

(2011)  

Тафрова-Григорова 

et al., (2012) 

TPPI 10 учители от държавни 

училища 

основно и 

средно 

Boiadjieva et. al., 

(2009);  

TPPI 1364 ученици и 30 учители 

от 28 училища в 9 области 

основно и 

средно 

Tafrova-Grigorova et 

al., (2012) 

TALIS 4000 учители от 200 

училища  

основно и 

средно 

OECD (2009; 2013) 

Косово Няма намерени публикации 

Полша TALIS 4000 учители от 200 

училища  

основно и 

средно 

OECD (2009; 2013) 

Румъния

  

наблюдения Ученици на възраст 12 – 14 

години 

основно и 

средно 

Frangou et al., 

(2008) 

Турция WIHIC 

 

CLES 

QTI 

TOSRA 

 

CLES 

1474 ученици с профил 

биология от 52 паралелки 

1152 ученици 

7,484  ученици от 9 до 11 

клас в 278 паралелки в 55 

държавни училища в 13 

големи градове 

449 учители 

средно  

 

основно 

 

средно 

 

основно 

den Brok et al.,  

(2010) 

Ozkal et al., (2009) 

 

Telli et al., (2010) 

 

Anagun & Anilan 

(2013) 

TALIS 4000 учители от 200 

училища  

основно и 

средно 

OECD (2009; 2013) 

Холандия QTI 

 

QTI 

 

QTI 

Учители по физика и техните 

ученици от 9.клас 

1041 ученици от 3.клас в 52 

паралелки 

 

Ученици и учители 

средно 

 

 

основно 

 

средно 

Wubbels & 

Brekelmans (1997) 

Brok et al., (2006) 

   

Wubbels & 

Brekelmans (2006) 

MCQ* Multiple-Choice Questionnaire – Въпросник с избираеми отговори 
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V ГЛАВА 

ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 V.1. Методология на изследването 

 В изследването са използвани качествени и количествени методи (смесени 

методи – mixed methods research). Съчетаването на качествените и количествените подходи 

на изследване дава възможност да се получи по-пълна и детайлна представа за 

прилагането на конструктивисткия подход в класната стая в часовете по природните 

науки. Като качествени методи са използвани наблюдения на терен и интервюта, а като 

количествени методи – проучване с анкети и въпросници и статистическа обработка на 

резултатите със статистическия пакет за социални науки (SPSS Statistics 20).  

  V.1.1. Параметри на изследването 

 Основните параметри на изследването са следните: 

Период на провеждане: октомври 2012 г. - април 2014 г. 

Целева група: ученици от гимназиалния етап на средното образование и техни учители 

по химия. 

 Участващите ученици са на възраст 16-18 г. от гимназиалния етап (9, 10, 11 и 12. 

клас). Те изучават химия по задължителната програма или са избрали химия като 

профилиращ предмет. 

 Учителите, които участваха в проучването, преподават основно химия. Някои 

учители преподават химия и биология или химия и физика на същите ученици. Има и 

доброволно участващи учители, които преподават биология и физика на тези ученици. 

Училища: Училищата, които участваха в изследването, са държавни, частни и 

международни. Учебните програми по химия в държавните и в частните училища от 

изследваните страни са направени по държавните образователни изисквания. 

Международните училища са с IB (International Baccalaureate) или Cambridge 

(Cambridge Secondary curriculum) учебна програма. В международните училища се 

изисква прилагането на конструктивистки подход в обучението, като той е 

задължителен елемент от техните учебни програми, с други думи, учебните програми в 

тези училища са фокусирани към учебна среда, центрирана към ученика (Emilov & 

Tafrova-Grigorova, 2014). IB и Cambridge-програмите поставят акцент върху 

изследователската работа, планирането и провеждането на експерименти в 

лабораторията, обработката, представянето и тълкуването на данни, участието в 

проекти, активността, сътрудничеството и взаимодействието и взаимодействието на 

учениците помежду им и с учителя. Всичко това са характеристики и типични 

проявления на конструктивистки подход в образованието. Избрахме международни 

училища да бъдат включени в извадката на нашето изследване, за да се провери 

доколко предписаната в програмите конструктивистка учебна среда се реализира на 

практика и какво е влиянието й върху отношението на учениците към природните 

науки, в частност към химията . 

 Училищата, включени в проучването, са от следните страни (по азбучен ред): 

Австрия, Албания, България, Косово, Полша, Румъния, Турция, Холандия.  

 В настоящото проучване горепосочените страни са избрани поради няколко 

причини. За Балканските страни (без Турция и България) липсват данни за характера на 

учебната среда. В Турция и в България е в ход образователна реформа и в това 

изследване се търсят отговори на въпросите: как се отразява реформата върху учебната 
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среда – дали резултатите от настоящите изследвания са в съгласие с резултатите от 

предходни изследвания и дали има промени? 

 Основанията за избора на училища от останалите европейски страни – Полша, 

Австрия и Холандия, са различни. Полша е държава, принадлежала към т. нар. 

социалистически лагер, подобно на България и в нея също протичат реформи в 

образованието, които според представянето на полските ученици в PISA са успешни, а 

според TALIS полските учители  декларират, че са готови да прилагат 

конструктивистки методи в по-голяма степен, отколкото учителите в 18 други държави, 

включително България. Австрия е включена по друга причина – международното 

училище във Виена представлява интерес, както и другите международни училища, 

включени в проучването, с учебната си програма по химия (и другите природни науки), 

предполагаща конструктивистко обучение. В Холандия малък брой ученици са 

участвали в проучването, поради малкия брой ученици в профил Природни науки, но 

училището е избрано, защото също се отнася към международните училища. Броят и 

местоположението на страните-участници в проучването се определя и от 

възможностите на изследователя – работата на терен изисква значителни вложения. 

Резултатите за страните, в които са проучени само международните училища, не могат 

да бъдат обобщени за съответните държави, като цяло.  

Обем и състав на изследваните групи: В настоящoто изследване участваха общо 2322 

ученици и 47 техни учители (Таблици V.1 и V.2).  

Таблица V.1. Общ брой участници по държави 

Страна Ученици Учители 

Австрия    94  1 

Албания   206  8 

България 1174 20 

Косово     98  1 

Полша   286  4 

Румъния  104  4 

Турция  339  9 

Холандия     21 ¯ 

Общо 2322 47 

 

Таблица V.2. Дeмoграфски данни за участващите учители 

Характеристики   Австрия Албания България Косово Полша Румъния Турция Общо 

Възраст 

до 30г.  4 2 1 2 3 1 13 

31 – 40г.  4 1  1 1 1   8 

41 – 50г. 1  11    6 18 

над 50г.   6  1  1 8 

Стаж 

до 10г.  8 2 1 3 4 2 20 

11 - 20г. 1  8  1  4 14 

21 - 30г.   8    3 11 

над 30г.   2       2 

Пол 
Жени 1 7 19  2 1 7 37 

Мъже  1 1 1 2 3 2 10 

В проучването участваха 24 държавни и частни училища с национални учебни 

програми от пет държави (Таблица V.3). 
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Таблица V.3. Ученици и учители от училища с държавни програми 

Държава Албания България Полша Румъния Турция 

Брой ученици 178 1122 195 77 282 

Брой учители    7    19    1  3    8 

 

 Проучени бяха и осем училища с международни учебни програми от осем 

страни (Таблица V.4). Това означава, че във всяка от осемте страни е проучено едно 

международно училище, но както се вижда от данните в таблица V.4, съотношението 

на учениците от международни училища спрямо общия брой изследвани ученици от 

всяка страна е различен. В три от осемте страни – Австрия, Косово и Холандия, са 

проучени само международни училища.  

Таблица V.4. Ученици и учители от училища с международни програми 

Държава  Австрия Албания България Косово Полша Румъния Турция Холандия 

Брой ученици 94/100% 28/15,7% 52/4,6% 98/100% 91/46,7% 27/35,1% 57/20,2% 21/100% 

Брой учители 1 1 1 1 3 1 1 - 

 

  V.1.2. Методи за събиране на данни 

 Основните източници за събиране на данни за настоящото проучване са четири: 

анкети, интервюта, наблюдения и документи. 

Анкети 

За да се установи как учениците възприемат средата, в която се обучават в клас 

и отношението им към часовете по природните науки, са използвани анкетите WIHIC, 

CLES и TOSRA. За учителите е използванa анкетата „Педагого-философско интервю за 

учители“- TPPI, както е обяснено подробно в глава IV. Избраните три анкети WIHIC, 

CLES и TOSRA за учениците и TPPI за учителите са преведени на български, полски и 

турски език от специалисти-изследователи. Направени са обратни преводи за проверка 

на разбиранията на учениците и на учителите. Одобрени са българските, турските и 

полските варианти от регионалните инспекторати и училищната администрация в 

България, Турция и Полша. В международните училища, където учениците учат 

предмета химия на английски език, са използвани оригиналните версии на анкетите. В 

турските училища учениците са отговаряли на турските версии на анкетите. В Полша, 

Турция и България, експертите по английски език са присъствали при провеждането на 

проучването. 

Интервюта 

 Проведени са писмени и устни интервюта с участващите учители. Те са 

отговаряли писмено на въпросника Педагогическо-философско интервю за учители – 

TPPI, който е описан подробно в глава IV. Бланката е разделена на две части. Първата 

част съдържа демографска информация за учителя, а втората част – въпроси за начина 

на преподаване и учене, учебната програма и оценяването. Устни интервюта за 

учебните програми, дейностите в часовете по химия и лабораторните практики са 

проведени в някои случаи под формата на разговори и обсъждане с учителите в 

рамките на 35-40 мин. 
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Документи 

Документите са друг източник на данните. Lincoln и Guba (1985), изброяват 

няколко причини за използването на документите: стабилен и богат, винаги на 

разположение източник на информация. В това проучване са разгледани учебните 

програми на държавните, частните и международните училища. Сравнени са 

програмите от гледна точка на използване на конструктивисткия подход на обучение в 

часовете по природните науки. Също така са разгледани и анализирани стари 

документи и книги от миналия век за методиката на обучението по химия в България и 

Европа. 

Анализ и организиране на данните 

Едно от изискванията за един добър анализ е ефективното организиране на 

данните (Dey, 1993). В настоящото проучване е използвана компютърна софтуерна 

програма и данните от трите анкети – WIHIC, CLES и TOSRA са обработени с помощта 

на статистическия пакет за социални науки (SPSS Statistics 20). Изчислени са средните 

стойности на оценките на анкетираните, мода, медиана, стандартно отклонение, 

стандартна грешка и статистическа надеждност (алфа на Кронбах) на отговорите на 

учениците. Направени са дисперсионен анализ (ANOVA), F-тест и Post-hoc тест (при 

обичайното за педагогическите изследвания ниво на значимост 0,05) за проверка на 

статистическата значимост на разликите между резултатите по страни и училища, 

участвали в проучването.  

 Отговорите на учителите от анкетата TPPI са разпределени и категоризирани 

според оценките от стандартизираната таблица и учителите са класифицирани като 

конструктивистки, традиционни или конструктивистко-традиционни. 

 Наблюденията по време на изследването, които имат интерпретативен характер 

на “case study” помагат да се разбере детайлно и по-точно вида и природата на учебната 

среда. Също така дават възможност да се отговори на изследователските въпроси по-

точно и улесняват коментирането на данните от количествените анализи.  

Информирано съгласие и етика при изследването 

  Всички анкети и интервюта са реализирани с разрешение от административните 

органи и ръководителите на училищата. Предварително са подготвени информирани 

съгласия за учителите и учениците. Те са уведомени, че отговорите и резултатите ще 

бъдат обработени с цел научно проучване, докладване и евентуално публикуване. 

 V.2. Резултати от изследването, анализ и обсъждане 

 В раздел V.2. са представени резултатите от анкетите – първо за учениците и 

след това за учителите. В таблица V.5. са данните за броя на участниците в трите 

анкети. Резултатите са структурирани по следния начин: 

1) За всяка една от трите анкети (в реда: WIHIC, CLES, TOSRA) – обобщени 

данни, за всяка категория – сравнение по страни, по вид училище и по 

международни училища; 

2) За трите анкети - сравнение по страни, по вид училище и по 

международни училища. 

 Резултатите ще бъдат анализирани и обсъдени паралелно с представянето им.  

 Съществуват много различия между страните, в които се проведе проучването, 

например техните нива на икономическо развитие или техните култури, от Балканските 

и източноевропейските страни като Турция, Полша, България, Косово, Румъния и 

Албания до западноевропейските страни като Австрия и Холандия. Резултатите за 
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конструктивистка учебна среда също варират между тези държави. За да получим 

достоверни отговори при анкетирането заявихме, че ще запазим анонимност на 

училищата, в които проведохме изследванията. Поради тази причина за 

международните училища са отбелязани само градовете, в които се намират.   

 За да се разбере доколко твърденията са съгласувани при определянето на 

учебната среда в училищата от различните страни за всяка категория са представени 

стойностите на показателя за надеждност алфа на Кронбах. Според данните в таблица 

V.5, от общо 2322 ученици при 1760 валидни резултата, aлфа на Kронбах за 56-те 

твърдения от анкетата WIHIC е 0,95. От общо 1928 валидни резултата за 30-те 

твърдения от CLES, коефициентът на надеждност алфа на Кронбах е 0,90 за цялата 

анкета. От валидните 2088 въпросници за 10-те твърдения от анкетата TOSRA, 

стойността на алфа на Кронбах е 0,87 (Табл.V.6, V.7 и V.8). Като се има предвид, че 

коефициент на надеждност над 0,70 е приемлив за изследванията в областта на 

социалните науки, може да се заключи че надеждността и на трите анкети – WIHIC, 

CLES и TOSRA, е отлична и много добра и следователно тези анкети са надеждни 

инструменти за изследването (Cortina, 1993). 

 При обработката на данните част от анкетните карти бяха отстранени като 

невалидни (Табл. V.5). Това са анкетни карти, по които не е работено, не са дадени 

отговори на всички твърдения, има пропуски или по някоя от седемте категории има 

липсващи стойности. Може един ученик да има липсваща стойност по първата 

категория, друг да има по третата категория, но и двамата ще имат липсваща стойност 

за цялата анкета. Затова липсващите стойности за цялата анкета са повече, отколкото 

поотделно за всяка категория. Във всяка категория са отстранени невалидните 

резултати. За цялата анкета за валидни са приети само картите, попълнени изцяло за 

всички твърдения от 7-те категории и затова за целите анкети общият брой валидни 

резултати е по-малък, отколкото за отделните категории ( Табл. V.6. и V. 7). 

Резултатите за TOSRA са същите, тъй като имаме само една категория „Удоволствие от 

часовете по природни науки“ с 10 твърдения. 

Таблица V.5. Обобщение на данните за учениците-участници в трите анкети WIHIC, CLES, 

TOSRA 

Анкета 

Случаи 

Включени Изключени Общо 

Брой % Брой % Брой % 

WIHIC    1760 75,8% 562 24,2% 2322 100,0% 

CLES   1928 83,0% 394 17,0% 2322 100,0% 

TOSRA   2088 89,9% 234 10,1% 2322 100,0% 

 

 V.2.1. Резултати от анкетата WIHIC – Какво се случва в класната стая? 

 Участниците в анкетата от осемте страни са 2322. Учениците отговоряха на 

осемте твърдения от всяка категория. За седемте категории на WIHIC общият брой на 

твърденията е 56. В Таблица V.6 са представени статистическите данни за всяка 

категория.  

 При 1760 валидни резултата от отговорите на участници aлфа на Kронбах за 56-

те твърдения е 0.95 за цялата анкета WIHIC. Учениците оценяват твърденията по 

петстепенна скала на Ликерт: от Почти никога до Почти винаги.  
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Таблица V.6 Статистически данни за категориите от анкетата WIHIC 

Категория WIHIC 
Брой 

твърдения 

Валидни 

резултати 

Алфа на 

Kронбах  Медианa Модa s 

Интервал 

min 8-

max 40 

Взаимоотношения 

между учениците 
8 2155 0.82 31.3 32 32 5.5 32 

Подкрепа от 

учителя 
8 2200 0.91 23.9 24 24 7.7 32 

Участие 8 2200 0.87 25.6 26 25 6.9 32 

Изследвания 8 2240 0.90 20.0 20 24 7.7 32 

Ориентиране в 

работата 
8 2175 0.86 31.2 32 35 6.3 32 

Сътрудничество 8 2225 0.89 28.0 29 28 7.2 32 

Равнопоставеност 8 2266 0.92 30.2 31 40 7.9 32 
Общо 56 1760 0.95 - - - - - 
 Легенда:  - средна стойност, s – стандартно отклонение 

   

V.2.2. Резултати от анкетата CLES – Проучване на конструктивистка 

  учебна среда 

 Участниците в анкетата CLES от всички училища са 2322. Учениците отговаряха 

на шестте твърдения във всяка от петте категории. В настоящото изследване сме 

предпочели наименованията „В клас уча за света, в който живея пред „Полза за 

ученика“ (Personal Relevance); „Уча как науката действа“ пред „Научна несигурност“ 

(Scientific Uncertainty); „Уча се да изказвам свободно мнението си“ пред „Критичен 

глас“ (Critical Voice), „Уча се да изказвам свободно мнението си“ пред 

„Взаимодействие ученик – учител“ (Shared Control),  „Уча се да общувам“ пред 

„Взаимодействие ученик – ученици“ (Student Negotiation), защото те по-ясно изразяват 

същността на твърденията. Общият брой на твърденията е 30 за петте категории. В 

таблица V.7. са представени статистическите данни за всяка категория. Учениците 

оценяват твърденията по същата петстепенна скала на Ликерт, както при анкетата 

WIHIC: от Почти никога до Почти винаги. 

Таблица V.7. Статистически данни от резултатите за анкетата CLES 

Категория 
CLES 

Брой 

твърдения 
Валидни 

резултати 
Алфа на 

Kронбах  Медианa Модa s 
Интервал 

min.6-

маx.30 
В клас уча за 

света, в който 

живея 

6 2253 0.69 21.1 21 21 4.6 24 

Уча как науката 

действа 
6 2240 0.77 21.8 22 21 4.6 24 

Уча се да 

изказвам 

свободно 

мнението си 

6 2064 0.88 22.1 23 30 6.1 24 

Участвам в 

обучението 
6 2070 0.91 16.1 16 6 6.5 24 

Уча се да 

общувам 
6 2283 0.88 21.8 22 30 5.6 24 

Общо 30 1928 0,90 - - - - - 

Максималният брой точки за съответните шест твърдения във всяка категория е 

30, а минималният – 6. Когато резултатите клонят към максималния брой точки, 
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учебната среда се определя като конструктивистка, а когато клони към минималния –  

традиционна. Ако резултатите са около 18 точки, това сочи, че учебната среда е 

традиционно-конструктивистка.  

От общо 1928 валидни резултата за цялата анкета CLES, коефициентът на 

надеждност алфа на Кронбах е 0,90 за цялата анкета, което означава че анкетата дава 

достатъчно точни резултати за изследването (Табл. V.7). Стойностите на алфа на 

Кронбах за отделните категории сочат, че съществува тясна връзка между шестте 

твърдения във всяка категория. Като имаме предвид, че алфа коефициентът е функция 

на броя на съжденията, т.е. ако се увеличи броят на съжденията, коефициентът ще 

нарасне, и че съжденията във всяка категория в CLES са само шест, то резултат от 0,70 

или по-висок коефициент на надеждност е напълно нормален. (Cortina, 1993). 

Средните стойности на оценките за повечето категории, с изключение на една – 

„Участвам в обучението“ („Отношение ученик-учител), са около 21-22 точки (Табл. 

V.7). Тези резултати показват, че учениците определят учебната си среда по-скоро като 

смесена или конструктивистко-традиционна, отколкото като чисто конструктивистка.  

 Резултатите от анкетата CLES показват, че от изследваните училища най-високи 

средни стойности получават училищата с международни програми, с изключение на 

категорията „Уча се да изказвам свободно мнението си“, където резултатите за всички 

видове училища са близки. 

 Според проучването с CLES, проведено в България (Бояджиева et al., 2011), 

“...мненията на учениците характеризират средата в която се обучават – от 

традиционна, центрирана около учителя, до преимуществено конструктивистка, 

докато предпочитанията им клонят към изцяло конструктивистка среда.“, което е в 

съгласие с резултатите от настоящото проучване.   

  V.2.3. Резултати от TOSRA – Тест за проучване на нагласите към 

   природните науки 

 Както беше отбелязано в IV глава, анкетата TOSRA проучва отношението на 

учениците към природните науки в седем категории, съответстващи на седем отделни 

аспекта на нагласите към науката. В настоящето изследване е използвана категорията 
„Удоволствие от часовете по природни науки” („Enjoyment of Science Lessons”), 

състояща се от 10 твърдения. Отговорите са дадени по тристепенна скала на Ликерт: 1 – 

Не е вярно, 2 – Не съм сигурен, 3 – Вярно е. Минималният брой точки от теста е 10, а 

максималният – 30.  

Таблица V.8. Статистически данни за десетте твърдения в категорията „Удоволствие 

от часовете по природни науки” в анкетата TOSRA 

 

Брой твърдения Алфа на Кронбах Средна стойност s 

1 0,85 2,1 0,77 
2 0,85 2,2 0,78 
3 0,86 2,3 0,78 
4 0,85 2,1 0,82 
5 0,88 2,7 0,55 
6 0,88 2,8 0,46 
7 0,85 2,2 0,75 
8 0,87 1,9 0,80 
9 0,86 1,7 0,79 
10 0,85  2,1 0,76 

Общо 0,87 22,2 5,0 
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 От валидните 2088 анкети за анкетата TOSRA, стойността на алфа на Кронбах е 

0,87 за 10-те твърдения, а за отделните твърдения тя е не по-малка от 0,85, което е 

индикация за относително висока точност на измерването на нагласите. По-долу са 

обобщени резултатите от анкетата TOSRA за твърденията от категорията „Удоволствие 

от часовете по природни науки“. Средната стойност е 22,2, което означава че учениците 

по-скоро харесват средата в часовете по природни науки. Очевидно е, че най-високи 

резултати от TOSRA (с близост до максималната стойност 30) и най-ниски стойности за 

стандартно отклонение за всички изследвани страни са получени за твърдение номер 6: 

“Откриването на нови неща е важно ” (Табл. V.8). Този резултат показва, че повечето 

от учениците от всички тези страни имат голямо желание да откриват и придобиват 

нови научни знания. 

V.2.4. Съпоставяне на данните от WIHIC, CLES и TOSRA 

 В следващите таблици V.9, V.10 и V.11 е направено сравнение по страни и 

видове училища на резултатите от проучванията на вижданията на учениците, 

проведени с трите инструмента – WIHIC, CLES и TOSRA.  

Сравнение за трите анкети по страни 

 Според трите анкети Косово и Австрия показват най-висока средна стойност 

(Табл. V.9). Най-вероятно този висок резултат се дължи на факта, че в тези две страни 

са изследвани само международни училища. От трите анкети най-високи относителни 

оценки са дадени за TOSRA. От тази анкета изследваната категория е „Удоволствие от 

часовете по природни науки“. Високата степен на удоволствие от часовете по природни 

науки с твърдения, като “Часовете по природни науки са забавни.”, “Харесват ми 

дейностите, които извършваме в часовете по природни науки.”, “Чувствам се 

удовлетворен след часа по природни науки.” показват, че учениците имат интерес към 

природните науки и желание да участват в учебния процес. 

Съгласно таблица V. 9, най-ниски и най-нееднородни са резултатите за 

извадката ученици от Полша, България и Турция (WIHIC), Полша, България и Румъния 

(CLES) и Полша, Турция и България (TOSRA). Следователно и според трите анкети 

най-малко конструктивистка е учебната среда в Полша и България. Според WIHIC и 

TOSRA групата Полша, Турция и България е ориентирана към по-традиционно, 

отколкото към по-конструктивистко обучение. Причината за това може да бъде, че 

учителите в двете страни – България и Полша, през един дълъг период са преподавали 

по близки учебни програми, основани на традиционното, трансмисионно обучение. От 

изследваните училища в Косово и Турция средните резултати по страни показват, че 

учениците възприемат учебната среда по-скоро като конструктивистка. Представените 

резултати не са неочаквани. Чрез допълнителни наблюдения и разговори по време на 

посещението в Косово беше установено, че училището разполага с асистент-

преподавател (лаборант), който подготвя лабораторното оборудване и помага както на 

учителите, така и на учениците в техните лабораторни дейности. Това означава, че за 

учителите са създадени условия да прилагат изследователски подход и да организират 

лабораторна работа. Тези факти обясняват до голяма степен относително високите 

резултати, получени от анкетираните с CLES ученици в Косово. Що се отнася до 

Турция, резултатите от CLES са изненадващо високи и противоречат на ниските 

резултати, получени с WIHIC и TOSRA за Турция. Международното проучване на 

мненията на учителите TALIS и проучвания на учебната среда в Турция от други 

изследователи, (вж. глава IV; Anagun & Anilan, 2013; Brok et al., 2010; Ozkal et al., 2009; 

Telli et. al., 2010; OECD, 2009, 2012;) характеризират учебната среда в Турция като по-

скоро традиционна, отколкото конструктивистка. Anagun & Anilan (2013) са 
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констатирали, че 12 от 30-те твърдения в турската версия на CLES са несполучливи и 

дават незадоволителни резултати, поради културни различия. Това е възможна причина 

за несъответствието между оценките на турските ученици с CLES, от една страна и 

получените с останалите инструменти и от международни проучвания, от друга. 

Училищата от Истанбул, които участваха в изследването са представители на 

престижните училища в Турция. Учениците от тези училища са приети след селекция с 

национален изпит и с много висок бал. Високите оценки по природни науки от 

дипломата за средно образование гарантират приема на учениците в университетски 

специалности като инженерство, медицина и информатика. Това обстоятелство, което 

несъмнено оказва влияние върху избора на учебни методи и стратегии, обяснява защо 

повечето преподаватели в тези турски училища предпочитат да наблягат върху 

решаването на тестове и практически задачи, отколкото върху провеждането на 

експерименти и прилагането на интерактивни методи. Изследователският метод и 

обучение центрирано към ученика, изискват повече време в сравнение с традиционните 

методи. Coll and Taylor (2001) отбелязват, че конструктивисткият подход не може да се 

приложи, когато голям обем учебен материал се преподава за ограничено време – 

особено в класове с немалък брой ученици. По време на посещението в Турция, се 

установи, че отскоро са въведени нови учебни програми с нови методи на обучение, 

включващи конструктивистки подход, така че едно бъдещо, по-мащабно изследване с 

различни анкети, може да промени оценката на учебната среда в Турция. 

Таблица V.9. Статистически данни по страни за WIHIC, CLES и TOSRA 

 
Страна 

Албания Косово Румъния Полша Австрия Турция Холандия България Общо 

WIHIC 

N 139 71 76 223 62 236 20 933 1760 

 199,0 217,2 197,0 181,5 209,0 192,6 195,1 186,5 190,2 

s 26,8 23,5 35,4 33,0 29,7 36,9 20,8 35,8 35,1 

CLES 

N 190 88 93 83 82 319 20 1053 1928 

 103,7 110,6 101,5 101,1 105,5 110,1 95,5 101,1 103,4 

s 15,8 11,8 16,74 19,2 17,5 17,0 9,9 19,5 18,5 

TOSRA 

N 169 90 96 268 87 330 21 1027 2088 

 22,9 25,6 23,5 21,2 24,1 21,5 22,5 21,9 22,2 

s 4,5 3,7 4,3 5,0 4,5 5,2 5,4 5,1 5,0 

Легенда: N – брой валидни резултати;  - средна стойност; s – стандартно отклонение 

Сравнение за трите анкети по вид училище 

Според резултатите от трите анкети – WIHIC, CLES и TOSRA, международните 

училища са с най-висока средна оценка спрямо частните училища с държавна програма 

и държавните училища (Табл. V.10.). Разликите между държавните и международните 

училища са статистически значими според трите анкети. Учебната среда в 

международните училища категорично може да се определи като конструктивистка и 

причината за това най-вероятно са учебните програми за тези училища, които изискват 

такъв тип подход в обучението. 
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Таблица V.10. Статистически данни по вид училище за WIHIC, CLES и 

TOSRA 

 

Вид училище 

Международно 

училище 

Частно училище с 

държавна програма 
Държавно училище Общо 

WIHIC 

N 333 237 1190 1760 

 210,0 198,4 183,1 190,2 

s 29,2 30,0 35,1 35,1 

CLES 

N 428 315 1185 1928 

 106,5 103,3 102,3 103,4 

s 16,8 16,5 19,5 18,5 

TOSRA 

N 428 298 1362 2088 

 23,6 23,4 21,4 22,2 

s 4,9 4,2 5,1 5,0 

 

Сравнение за трите анкети само за международните училища 

Резултатите, представени в таблица V.11, за международните училища показват, 

че най-високи средни оценки от всички категории за двете анкети – WIHIC и CLES, 

имат учениците от международното училище в България. За третата анкета –  TOSRA, 

най-високи резултати са показали учениците от международното училище в Румъния, 

но без статистически значими разлики с училищата в България, Косово и Австрия. 

Общо, според трите анкети, в международните училища в България и Косово се 

очертава най-силно изразена учебна среда в духа на конструктивизма. 

Таблица V.11. Статистически данни за международните училища от WIHIC, CLES и 

TOSRA 

 
Международни училища по страни 

Албания Косово Румъния Полша Австрия Турция Холандия България Общо 

WIHIC 

N 15 71 23 58 62 36 20 48 333 

 208,2 217,2 211,7 198,8 209,0 203,6 195 225 210 

Средна, 

% от 

mах 280 
74,4% 77,6% 75,6% 71% 74,6% 72,7% 69,6% 80,4% 75% 

S 30,7 23,5 25,4 30,2 29,7 29,7 20,8 30,9 29,2 

CLES 

N 26 88 23 83 82 55 20 51 428 

 106,3 110,6 102,9 101,1 105,5 107,5 95,5 114,9 106,5 

Средна, 

% от 

mах 150 
70,9% 73,7% 68,6% 67,4% 70,3% 71,7% 63,7% 76,6% 71% 

S 15,2 11,8 16 19,2 17,5 14,9 9,9 19,1 16,8 

TOSRA 

N 25 90 25 77 87 55 21 48 428 

 20 25,6 26,3 20,5 24,1 23,4 22,5 25,4 23,6 

Средна, 

% от 

mах 30 
66,7% 85,3% 87,7% 68,3% 80,3% 78% 75% 84,7% 78,7% 

S 4,9 3,7 2,6 5,3 4,5 4,8 5,4 4,1 4,9 
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 V.2.5. Възприятията на учителите според TPPI – Педагого-

 философско интервю за учители и обсъждане на отговорите им  

 На анкетата Педагого-философското интервю (TPPI) са дали писмено отворен 

тип отговори 47 учители на учениците-участници в настоящото изследване. В 

дисертацията са анализирани подробно отговорите на шестте въпроса. 

От отговорите на учителите е установено, че учителите предпочитат и искат да 

реализират конструктивистка учебна среда. Техните задължения към администрацията 

и ръководството ги карат да използват традиционни методи. Резултатите от 

предишното проучване с 30 учители от България съответстват на резултатите от 

настоящото изследване. Също така, учителите от международните училища с учебни 

програми, включващи конструктивистки компоненти и методи, имат възможността да 

обогатяват класните си стаи с конструктивистки идеи и да прилагат методи с 

конструктивистки характер.  

 С помощта на наблюденията е установено, че учителите имат конструктивистки 

идеи и се опитват да ги прилагат в класната стая. Те се борят не само с препълнените 

класни стаи, но и с изискванията на ръководството на училищата и държавата. 

Наложено е им да готвят учениците си за определени изпити и за това решават много 

тестови задачи. Тези задължения на учителите ограничават приложението на 

конструктивистки методи в класната стая.  

Обобщение на глава V 

 Според изследването с широко обхватните, специално създадени за проучване 

на конструктивистка учебна среда, анкети WIHIC  и CLES, в две страни – Полша и 

България, учениците възприемат учебната среда като ориентирана към по-

традиционно, отколкото към по-конструктивистко обучение. Мненията на турските 

ученици нареждат учебната среда в училищата в Турция на различна позиция според 

тези две анкети: според WIHIC тя е в една група с Полша и България, докато 

резултатите от CLES са едни от най-високите. Тестът за интересите и нагласите на 

учениците към природните науки TOSRA, както и възприятията на учителите, 

проучени чрез въпросника TPPI, също характеризират средата в трите държави: Полша, 

България и Турция, като сравнително най-малко конструктивистка. Тези резултати се 

потвърждават и от получените в международното проучване на мненията на учителите 

TALIS, както и от проучвания на учебната среда в Турция от други изследователи. 

Възможна причина за несъответствието между оценките на турските ученици с CLES, 

от една страна и получените с останалите инструменти и от международни проучвания, 

от друга, e фактът, че част от твърденията в CLES са неподходящи за турските ученици 

поради културните различия.  

По отношение на резултатите по видове училища, категорично може да се 

твърди, че международните училища са с най-висока средна оценка спрямо частните 

училища с държавна програма и държавните училища. Челни позиции заемат 

международните училища в София и Косово, в които се прилагат изследователски 

подход, проблемно-базирано и проектно обучение. Учебната среда във всички 

международните училища категорично може да се определи като конструктивистка и 

причината за това най-вероятно са учебните програми за тези училища, които изискват 

такъв тип подход в обучението. Характерът на учебната среда влияе върху 

отношението на учениците към природните науки – там, където средата се 

характеризира в най-голяма степен като конструктивистка, интересът на учениците към 

природните науки е най-голям.  
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Голяма част от учителите в проучваните страни имат положително отношение 

към конструктивистките методи и са склонни да насърчават активността на учениците 

си. Въпреки конструктивистките нагласи обаче, учителите от държавните училища, 

които работят по национални програми, успяват да реализират в значително по-малка 

степен конструктивистки подход, отколкото декларират. Сред причините за това могат 

да бъдат учебните програми, които са ориентирани предимно към усвояване на учебно 

съдържание и по-малко към развиване на ключови умения. Желанието за успешна 

реализация на учениците им на изпити, които проверяват главно знания и 

недостатъчното учебно време за изучаване на природни науки, в частност химия, също 

може да са сред причините за несъответствие между желания на учителите и 

практическата им реализация.  

 

VI ГЛАВА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  VI.1. Изпълнение на задачите и  отговори на изследователските  въпроси.  

  В изпълнение на задачите, формулирани в I глава на този дисертационен труд, е 

направено следното: 

1. Описани са същността, проявленията и развитието в исторически план на 

конструктивисткия подход в образованието, в частност в обучението по природни 

науки. 

2. Направен е избор на подходящ инструментариум за изследване на учебната среда от 

перспективата на конструктивизма в обучението. За случаите, в които не са приложими 

въпросници на английски език, те са преведени и адаптирани на български, полски и 

турски език. 

3. Проведено е изследване за оценка на учебната среда с 2322 ученици от гимназиалния 

етап и 47 техни учители по природни науки в училища в Австрия, Албания, България, 

Косово, Полша, Румъния, Турция и Холандия.  

4. Обработени са данните от анкетите, наблюденията и интервютата и е направена 

характеристика на учебната среда по отношение на конструктивистки тип обучение. 

5. Предложени са препоръки за бъдещи проекти и проучвания. 

Изпълнението на горепосочените задачи даде възможност да се отговори на 

поставените в началото изследователски въпроси, както следва: 

1) Прилага ли се и ако се прилага – доколко, конструктивистки подход в 

училищното обучение по природни науки в България и в други балкански и европейски 

страни? 

Във всички изследвани европейски страни в обучението се съвместяват 

традиционният – ясно структуриран и трансмисионен подход, при който водеща роля 

играе учителят, и конструктивисткият, при който учениците са активната страна. 

Учебната среда във всички международни училища – участници в проучването е 

преобладаващо конструктивистка. С най-малко конструктивистки характеристики се 

проявява учебната среда в държавните училища с национални програми и по-

специално – в тези в България, Полша и Турция. 

2) Какви са нагласите на учителите в проучваните страни да използват 

конструктивистки методи в обучението по химия? 

Голяма част от учителите в проучваните страни имат положително отношение 

към конструктивистките методи и са склонни да насърчават активността на учениците 

си. Въпреки конструктивистките нагласи обаче, учителите от държавните училища, 
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които работят по национални програми, успяват да реализират в значително по-малка 

степен конструктивистки подход, отколкото декларират.  

3) Прилагането на конструктивистки подход влияе ли върху интереса и 

нагласите на учениците да изучават предмета химия?  

Характерът на учебната среда влияе върху отношението на учениците към 

природните науки – в международните училища, където средата се характеризира  в 

най-голяма степен като конструктивистка, интересът на учениците към природните 

науки е най-голям.  В изследваните училища в България, Полша и Турция, в които 

обучението е по-близко до традиционното, отколкото до конструктивисткото, 

интересът на учениците към природните науки е относително най-слабо изявен. 

4) Учебни програми, основани на конструктивистки виждания, съдействат ли 

за създаване на конструктивистка среда? 

 Учебната среда в международните училища категорично може да се определи 

като конструктивистка и причината за това най-вероятно са учебните програми за тези 

училища, които изискват обучение, основано на изследователска работа, решаване на 

проблеми, близки до реалните и участие в учебни проекти. 

  VI.2. Ограничения и фактори, които могат да повлияят на 

 резултатите 

Международните проучвания, които се провеждат в училищата са 

предизвикателство, тъй като е необходимо да се получи разрешение от властите. 

Проведохме проучването с ученици от горния гимназиален етап – на възраст над 16 

години, тъй като в някои страни за по-малките ученици е необходимо и съгласие от 

родителите. Анкетирането беше проведено лично от автора на този дисертационен 

труд, за да се избегне риска от изкривяване на резултатите, породен от желанието на 

училищните власти и учителите училището да се представи в добра светлина. 

Освен това при анкетирането и интервюирането с учителите трябва да се има 

предвид, че декларираните нагласи и желание за прилагане на конструктивистки 

методи често не кореспондират на практическата им реализация. Това е констатирано и 

в широко обхватни международни проучвания като TALIS (OECD, 2009) например.    

Училищата трябва да бъдат внимателно избрани, за да се обхване цялата страна. 

Ясно е, че този процес отнема много време и е не е по силите само на един 

изследовател. Това проучване беше проведено в ограничен брой училища от 

определени райони на посетените държави, така че резултатите не могат да бъдат 

широкообхватни, обобщени и коментирани за цялата страна. Тези резултати обаче 

могат да дадат представа за състоянието на учебната среда за съответната страна, както 

и за различията в средата между отделни видове училища. 

Научни приноси 

1. Проведено е сравнително проучване сред ученици и техни учители, в резултат 

на което е оценена учебната среда в различни видове средни училища в няколко 

европейски държави, включително в пет балкански страни: Албания, Австрия, 

България, Косово, Полша, Румъния, Турция и Холандия. 

2. За първи път е изследвана учебната среда в Албания и Косово, а в Румъния и 

Полша за първи път проучването на учебната среда е осъществено с няколко 

анкети. 
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3. Това проучване е едно от първите изследвания за конструктивистка учебна среда 

на международно ниво от български изследовател. 

4. За първи път е направен сравнителен анализ на учебната среда в международни 

и училища с държавни програми. Установено е, че учебните програми с 

конструктивистки характер влияят на учебната среда. Безспорно се доказва, че в 

международните училища, където обучението се реализира по учебни програми, 

изискващи прилагане на конструктивистки методи, учебната среда е 

преимуществено конструктивистка, а учениците харесват часовете по природни 

науки и проявяват засилен интерес към тях.  

5. Доказва се, че в три от изследваните страни – България, Полша и Турция, 

обучението е по-близко до традиционното, отколкото до конструктивисткото, а 

интересът на учениците към природните науки е относително най-слабо изявен.  

 Хоризонт на изследването 

 Изследванията на учебната среда по природни науки са актуални, но данните за 

европейските страни са сравнително оскъдни. В дисертационния труд за някои 

европейски страни (Албания, Косово) за първи път са представени данни за учебната 

среда, за други страни като Румъния и Полша например, настоящите проучвания 

допълват и задълбочават малко на брой известни досега изследвания. За България и 

Турция наличните предходни изследвания – наши и на други изследователи, са 

разширени и допълнени чрез прилагане на неизползвани досега в тези страни 

инструменти. В някои страни (Австрия, Косово и Холандия) е направено проучване 

само в международни училища. Проучвания от този вид е необходимо да бъдат 

разширени така, че да обхванат повече училища в по-голям брой европейски страни. По 

този начин ще може да се потърси връзка между постиженията на учениците и 

учебната среда, в която те се учат, както и влиянието на определени характеристики на 

учениците – пол, успех, с който постъпват в гимназията, социална среда и др. върху 

предпочитанията им за средата в класната стая. Изследването може да се развие и в 

посока на изследване на възприятията на ученици и учители за реалната и 

предпочитаната учебна среда и да се потърсят причините за различията, ако има 

такива.  

 Във всички страни-участници в настоящото изследване се провеждат реформи в 

училищното образование. Ясно установената зависимост между учебната среда в 

класната стая, от една страна и съдържанието на учебните програми и отношението на 

учениците към природните науки от друга страна, би могло да послужи като индикатор 

на съставителите на нови учебни планове и програми. 
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CONSTRUCTIVIST PRACTICES IN CHEMISTRY EDUCATION – 

BULGARIA, THE BALKANS AND EUROPE 

Abstract. The aim of the study is to evaluate the learning environment in high school 

science classes in various European countries in terms of constructivist approach. In 

fulfillment of the tasks of this dissertation, the essence, manifestations and developments in 

historical perspective of the constructivist approach in education is described, particularly in 

science education. A choice of suitable tools is made for the study of learning environments 

from the perspective of constructivist learning. For the cases that do not apply questionnaires 

in English, they are translated and adapted into Bulgarian, Polish and Turkish. A survey has 

been carried out to assess the learning environment with 2322 students from 47 high schools 

and their science teachers in Austria, Albania, Bulgaria, Kosovo, Poland, Romania, Turkey 

and the Netherlands. The data from the questionnaires, observations and interviews has been 

processed and it has made the characteristic of the learning environment in terms of 

constructivist type of learning. At the end, considering the process, results and the experience, 

recommendations are proposed for future projects and studies. 

Implementation of the tasks facilitated to answer the following research questions of 

the study. 

Is it applicable and, if it is - how, constructivist approach in science school education 

in Bulgaria and other Balkan and European countries? 

In all surveyed European countries traditional - clearly structured and transmission 

approach, where the leading role is played by the teacher, and the constructivist approach, in 

which students are active side, are compatible. The learning environment in all international 

schools - participants in the study was predominantly constructivist. Least constructivist 

characteristics manifested learning environment in public schools with national programs in 

particular - those in Bulgaria, Poland and Turkey. 

What are the attitudes of teachers in the surveyed countries to use constructivist 

methods in teaching chemistry? 

Most of the teachers in the surveyed countries have a positive attitude towards 

constructivist methods and tend to promote their students to be active in their lessons. Despite 

their constructivist attitudes, however, public school teachers who work in national programs 

realize significantly less constructivist approach than declared. 

Does implementation of constructivist approach influence the interest and attitudes of 

pupils to study chemistry? 

The nature of the school environment influence the attitude of students towards 

science - international schools where the environment is characterized as constructivist at the 

highest level, the interest of students in science is greatest. In the surveyed schools in 

Bulgaria, Poland and Turkey, in which learning is closer to traditional than to the 

constructivist, the interest of students in science is relatively the least prominent. 

Does curriculum, based on constructivist views, help to create a constructivist 

environment? 

The learning environment in international schools can definitely be described as 

constructivist. The reason for that is most likely curricula as these schools require learning 

which is based on research, problem solving, life-like and participation in educational 

projects. 

Some of the scientific contributions of this research are: 

A comparative study has been carried among students and their teachers as a result of 

which the learning environment in various secondary schools are evaluated in several 

European countries, including in five Balkan countries: Albania, Austria, Bulgaria, Kosovo, 

Poland, Romania, Turkey and the Netherlands. 
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For the first time, the learning environment in Albania and Kosovo has been 

investigated, and in Romania and Poland for the first time the study on the learning 

environment is achieved with several polls.  

This study is one of the first researches on constructivist learning environment at the 

international level carried by the Bulgarian researcher. 

It is also the first time that a comparative analysis of the learning environment in 

schools with international and state programs is made. It is found that curricula with 

constructivist nature affect the learning environment. Ultimately it proves that international 

schools where teaching is applied in educational programs that require the application of 

constructivist methods, learning environment is predominantly constructivist, and students 

like science lessons and are increasingly interested in them. 

It is proven that in three of the countries - Bulgaria, Poland and Turkey, learning is 

closer to traditional rather than to the constructivist and the interest of students in science is 

relatively the least prominent. 

As a skyline of the research can be said that studies of the learning environment in 

science are in agenda, but the data for the European countries are relatively scarce. In the 

thesis, in some of the European countries (Albania, Kosovo) for the first time the data and 

information on the learning environment is presented; for other countries such as Romania 

and Poland, these studies complement and deepen the few currently known studies. For 

Bulgaria and Turkey previous available studies - have been extended and supplemented by 

applying so far unused instruments of other researchers in these countries. In some countries 

(Austria, Kosovo and the Netherlands) the study is made only in international schools. 

Although the participant schools are from specific regions of the countries and the results 

cannot be generalized for the whole countries, these results give an idea about the current 

situation for the learning environment in the schools of the mentioned countries. Studies of 

this kind should therefore be extended to cover more schools in a number of European 

countries. By this way the link between student achievement and the learning environment in 

which they learn, can be searched as well as the influence of certain characteristics of students 

- sex, success in admission to high school, social environment etc. on their preferences for 

environment in the classroom. The study may develop in the direction of another research on 

the perceptions of students and teachers regarding actual and preferred learning environment 

and to look for reasons for the differences, if there are any. 

In all the participant countries took part in this study, some reforms are being 

conducted in school education. Clearly, the relationship between the learning environment in 

the classroom, on the one hand and content of curricula and attitudes of students towards 

science on the other hand, could serve as an indicator to policy makers and compilers of the 

new curricula.   
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