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Дисертационният труд  е обсъден и насочен за защита  от разширен съвет на 

катедра “Начална училина педагогика” при Факултета по начална и предучилищна 

педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. 

 

 

 

 

 

 

Дисертацията е  структурирана в увод, три глави, изводи, библиография от 215 

източника. Съдържа 192 страници и 6 приложения, обособени като допълнителна 

притурка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд пред научно жури ще се състои на 

.........2011 година от. ....часа в катедра “Начална училищна педагогика”  при Факултета 

по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”.  
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

 

Актуалност на изследването 

Динамиката на промените в обществото, в технологиите, в бизнес-практиката засяга 

дълбоко и сферата на образованието, която следва да отчита глобалните световни 

тенденции и реалностите у нас, за да отговори максимално на настоящето и бъдещето. 

България е сред страните, които  през 1999 г. подписват в Болоня съвмeстна декларация за 

европейското пространство на висшето образование. Постигнатите резултати на изхода на 

обучението са основните изграждащи блокове на  Болонския пакет от образователни 

реформи. Този нов методологически подход е  в центъра на променения образователен 

модел, който измества фокуса на вниманието от преподавателя към образователните 

потребности на обучаваните. Целта е, чрез посочената промяна, студентите сами да 

постигат  съвременни решения на своите образователни очаквания, както и да получават 

адекватна подготовка за бъдещата си професионална реализация, кариерно и личностно 

развитие. Затова крайните резултати на изхода от обучението придобиват нов смисъл и 

значение. Възниква необходимост от изясняване на заложеното в тях съдържание, което 

насочва вниманието върху конкретните постижения на обучаемия, а не върху 

предварителните намерения на преподавателя. Ние живеем в преходна историческа епоха, 

много учени говорят за общо цивилизационен кризис, в основата на който е кризиса на 

човека: неговата духовност, ценности, познания, мислене. Постиндустриалното общество е 

характерно с увеличаване на интелектуалния труд. В системата на образованието в 

съвременните условия се актуализира проблема за ориентиране на образованието към 

самообразование, саморегулация. Това са процеси, които се изразяват в умението на 

човека да строи стратегията на своя живот съгласно болонските изисквания. Основната 

роля на образователната дейност е да се помогне на обучаваните да се открие света на 

човека и на човека в света, да се издига духовността и нравствеността. Обучаващите 

трябва да създават такава образователна среда, развиваща мисленето, хармонизиране на 

междуличностните отношения, развиват творческите способности. Бъдещият специалист 

трябва да е в синхрон с изменящите се обстоятелства, а образователната дейност ще 

помогне за неговата самоорганизация и израстване. 

Иновациите и творчеството са фактори от ключово значение за способността на 

Европа да се изправи пред предизвикателствата на международната конкуренция и 

образованието за устойчиво развитие. Затова приоритет в работата по подготовката на 

студентите педагози е осигуряването на пълноценно функциониращ „триъгълник на 

знанието”: образование-научноизследователска дейност-иновации.  

Така в подготовката на студентите за добро кариерно развитие се налага да бъдат 

прилагани по-активно иновативни методи на преподаване и учене, които да станат част и 

от техния начин на работа и поведение. Те по-систематично трябва да се обучават в среда 

с повече интерактивност, приложение на информационни технологии и работа в екип. 

Когато студентите решават повече проблеми, експериментират и работят в групи по 

конкретни практически задачи се създават условия за по-различен, а може би и по-

ефективен подход и методика на обучение. 
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ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, ХИПОТЕЗА И МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Целта, която си поставяме, е да се проучат възможностите за прилагане на 

иновационни подходи  при обучението студентите-педагози по Методика на обучението 

по техника и технологии (МОТТ). На базата на анализа на съвременните образователни 

тенденции, да се състави теоретичен модел по Методика на обучението по техника и 

технологии на студентите педагози. По него да се изгради педагогическа технология, 

където се решават педагогически задачи и студентите са и активен субект на трудова 

дейност, и експериментатори с активна позиция в системата на взаимодействие “студент – 

преподавател – студенти”.  

Конкретните задачи на изследването са : 

1. Да се очертаят и изяснят в синтезен план теоретико-методологическите  

предпоставки за развитието и параметрите на новопарадигмалното образование и 

иновационните подходи в обучението. 

2. Да се анализира и систематизира съвременното състояние на технологичното  

обучение в България по избрания за изследване проблем. 

3.  Да се обоснове и апробира иновационен модел за обучение на студентите по 

дисциплината Методика на обучението по техника и технологии; да се разработи авторска  

концепция за  организация на ефективен  процес на  обучение, на основите на идеите на 

прагматичния конструктивизъм, на личностно- дейностния, на технологичния подход; да 

се определят и обосноват организационно-педагогическите условия за реализиране на 

концепцията. 

4.  Да се конструират критерии и методика за изследване на мотивацията, 

самооценката, уменията за работа в екип, междуличностните отношения и учебните 

постижения на студентите по дисциплината Методика на обучението по техника и 

технологии за оценяване на ефективността на авторската методика. 

5. Да се проведе анкетно проучване за установяване мнението на студентите за 

използваните иновационни подходи. 

 

Обект, предмет, хипотеза и основни методи 
Обект на проучването са съвременните тенденции за иновации в областта на 

образованието и обучението. 

Предмет на проучването са иновационните подходи за активизиране и мотивиране 

на студентите - педагози в процеса на обучение по Методика на обучението по техника и 

технологии. 

Работната ни хипотеза е, че приложението на съчетания от иновационни подходи  

по Методика на обучението по техника и технологии в съответствие с обоснования от нас 

модел ще мотивира студентите-педагози и повиши учебните им постижения. 

Основните методи, които използваме за постигане на целта и реализиране на 

поставените задачи са : 

 Теоретичен анализ на достъпната литература по избраната от нас за изследване 

проблематика. 

 Анкетно проучване на мнението на студенти-педагози. 

 Конструиране на иновационен модел на обучение. 

 Организиране и провеждане на опитно-експериментална работа. 

 Статистико-диагностични методи. 

 Анализ на резултатите от изследователската работа. 
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СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

В структурно отношение дисертацията се състои от увод, три глави, заключение и 

изводи, библиографска справка и приложения.  

 В Увода се обосновава необходимостта от изследването и актуалността на 

проблематиката, посочват се мотивите за избора на темата. Върху тази основа се 

формулират целта, задачите, обектът, предметът, работната хипотеза и методите на 

изследване.             

 

ПЪРВА ГЛАВА 
ПАРАДИГМИ, ИНОВАЦИОННИ ПОДХОДИ И ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИКАТА 

 

Тя е структурирана в четири параграфа: Педагогиката и новопарадигмалното 

образование,  Същност на иновациите и иновационните подходи в образованието, 

Същност и основни характеристики на технологичния подход в педагогиката, 

Класическото  схващане   за съдържанието на образованието и обучението и новият  

концептуален модел. 

 В тази глава са очертани основните параметри на новата образователна парадигма, 

разкрита е същността на иновациите и иновационните подходи в образованието, като  

основно внимание е отделено на дейностния, личностния и технологичния подход в 

преподаването и ученето и на тази основа е анализирано класическото схващане за 

съдържанието на обучението и насоките за неговото модернизиране в контекста на 

конструктивизма.  

 В съвременни условия  проблемите на образованието стават все по-актуални. И това е 

напълно естествено. Изминалият XX век и първите няколко години от XXI век с основание 

се разглеждат като преход към свръхмодерно общество, в което глобализацията и 

технологията играят първостепенна роля. С развитието и все по-мащабното разгръщане на 

комуникациите, на информационните потоци светът постепенно върви към тотална 

универсализация, засягаща не само материалната, а и духовната сфера. Новите технологии, 

все по-широкото приложение на компютрите в различните сфери на живота 

благоприятстват за изграждането на “единен свят”. 

Немалко учени с основание изтъкват, че духовното развитие на човечеството до 

голяма степен зависи от хуманизацията и демократизацията на обществото и на 

образованието. Динамичните процеси, които протичат през XXI век изискват глобален 

преход към новопарадигмално образование. 

 Съвременното образование се определя преди всичко като образование за човешко 

развитие. То има много по-важна цел от целта да осигурява обучена работна сила за 

икономиката: “то трябва да прави от човешките същества не средство, а мерило за 

развитието”(Ж. Делор). Хуманистичният, антропологичният подход в образованието се 

противопоставя на технократичния, “потребителския” подход към човека, на 

потребителското отношение  към природата, към собствената жизнена среда на човека. В 

основата на това ново разбиране на образователните приоритети е “развитието на 

човешкия фактор”, реализирането на качествено ново обучение, което е изцяло 

ориентирано към учащия се в новата информационно-образователна среда. 
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В качествено новото обучение наред с познавателно-комуникативните компоненти 

приоритет има и овладяването на социални умения. Самото обучение се реализира в 

различни варианти (учене чрез сътрудничество, кооперативно учене, учене в екип, 

интеркултурно взаимодействие и др.). Информационните технологии благоприятстват за 

рационализиране на преподаването и ученето, за индивидуализация и диференциация на 

обучението. 

 По-важните измерения на новата образователна  парадигма се изразяват в следните 

аспекти: 

 Обучаемите са в центъра на образованието. Наред със знанието и разбирането 

новата култура  на учене е насочена към формиране на умения за пълноценно 

съжителство и разбирателство с другите. Тя се свързва и с умението за 

трансформиране на знанията в компетентност, за оцеляване и персонално 

развитие. 

 Ролята и функциите на  обучаващия са значително променени.Той  е не само 

източник на знания, а и ръководител, фасилитатор, стимулатор и съ-

изследовател.  

 Акцентът се поставя върху създаването на адекватна образователна среда 

(обучавани-обучаващи-образователна среда), която значително обогатява 

традиционна релация “обучавани-обучаващи”. 

 Съществени промени се налагат в подбора и структурирането на учебното 

съдържание; 

 Наред с класическите широко приложение трябва да намерят интерактивните 

технологии, методи и форми на обучение. 

В дисертацията много по-подробно се съпоставят основните различия между 

традиционната и хуманистичната образователна парадигми (по Д. Хазарт и М. 

Фъгюсън).. 

 Тези постановки са отправна точка за формиране на познавателната 

самостоятелност, на продуктивното мислене на обучаваните.  

Ето как се  разкрива потенциала   в личностно - професионалното израстване  на 

педагозите, което  е целта на  ефективното им   интерактивно обучение в новата 

информационно - образователна среда (фиг. 1 по М. Н. Каурцев). 

                                       

                                                              (фиг. 1). 
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Цел  на интерактивното обучение на педагози – разкриване на потенциала в 

личностно-професионалното израстване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Задачи на интеарактивното обучение на педагозите–създава-

не на условия за личностно-професионалн израстване и т.н. 

 

Съдържание на обучението на 

педагози: психолого-

педагогически аспекти на 

педагогическата дейност. 

Програмно обезпечаване на 

интерактивното обучение  

на педагозите:  

Блок1: «Човек и общество»,  

Блок 2: «Актуални проблеми на 

съвременната психология», 

Блок 3: «Актуални проблеми на 

съвременната педагогика». 

Резултат: личностно-професионален ръст  и динамика на 

ефективността на педагогическата дейност 

Мониторинг на личностно-

професионалното израстване  

на инженерно-педагогическите 

работници 

Организация на процеса  на 

интерактивно обучение на 

педагозите: 

 

1. Създаване на референтна 

група от педагози; 

2. Формироване на актив-ност 

и самостоятелност у 

педагозите; 

3. Организация  на 

психологическото поведение 

на педагозите чрез провеждане 

на съответни тренинги; 

4. Прилагане на методи на 

интерактивно обучение 

(казуси, дебати, развитие на 

критическото мислене и др.)  

5. Обезпечаване на  

равноправие на педагога – 

тютор и обучаващия се 

педагог. 

 

Управленски ресурс, насочен към 

стимулиране на педагозите 

Принципи на 

интерактивното обучение на 

педагозите: целесъобразност, 

непрекъснатост, системност 

Педагогически ефект  

на прилагания модел 

 

Определяне на критерии 

за мониторинг на 

личностно-

професионалния ръст. 



 8 

 

 

При изясняване на същността на иновациите и иновационните подходи в 

образованието се позоваваме на постановките на проф. М. Стефанова, Ст. Кръстева, М. 

Кларин и др. Приемаме тезата, че иновацията в образованието, разбирана в по-широк 

смисъл като внасяне на новост, като усъвършенстване може да се разглежда като 

иманентна негова характеристика. Но новостта на всяко средство е относителна в 

личностен  и във времеви план. Новото за едни може да е  вече преминал етап за други. 

Както  например през ХVII век класно-урочната система по своята  същност е нова  за 

онова време. Раждайки се в конкретно време, решавайки ефективно задачите на 

определен етап, обновлението бързо може да стане практика на много хора, или да 

отживее. Понастоящем в педагогическата наука се наблюдава формиране на нова 

парадигма, насочена към хуманизация на образователното пространство. Утвърждава 

се личностно-ориентирания модел на образование, хуманизация на учебно-

възпитателния процес. Този процес се  съпровожда със съществени изменения, както в  

педагогическата теория,  така и в практическата дейност. В теоретико-методологически 

план се анализират възможностите, които се съдържат в дейностния  и личностния 

подход, в системно-структурния и интегративния подход и пр. В зависимост от 

областта на иновациите, от начина на възникване на  иновационния процес, от 

дълбочината на новаторските идеи, от основата, на която възникват те, се 

разграничават: иновации в съдържанието на образованието, иновации в 

образователните технологии и стратегии на преподаване и учене, иновации в 

организацията на учебно-възпитателния процес, иновации в управлението  на 

образованието; предварително планирани и обмислени иновации или стихийни, 

случайни промени; фундаментални, глобални, стратегически, радикални и др. промени, 

или частични  подобрения. 

 Все по-широко приложение на технологическия подход в образованието е 

резултат, от една страна на  засилващото се влияние на научно-техническата 

революция в духовната сфера, както и от собственото развитие на педагогическата 

теория, от друга. 

Понятието „педагогическа технология” може да бъде представено в три 

аспекта: (фиг.2  по Г. Селевко). 

Най-общо педагогическата технология може да се разглежда като вид социална 

технология, която преработва, модифицира, моделира, конструира една или друга 

теории, принципи, подходи и методи на различни области на науката за образователни 

и възпитателни цели.  

Какви са причините за засиления интерес към технологията на обучението, към 

педагогическите технологии?  Първо, необходимостта да се внедри в педагогиката 

дейностния подход. Второ, потребност да се реализира личностно-ориентирано 

обучение. Трето,  възможност да се изключат малко ефективни вербални  начини за 

предаване на знанията. И накрая, за да е мотивира проектиране на технологични 

процедури, подходи, форми  на взаимодействие    между обучаващи и обучавани, 

гарантиращи образователни резултати. 
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                                                  Фиг. 2 

 

В основата на разработката на образователните технологии лежи проектирането на 

високоефективна учебна дейност на учащите се. В най-общ вид  то включва в себе си: 

1. Описание на измеримия очакван резултат от обучението (степен на владеене на 

понятията, способите а дейност, особеностите на интелектуалното развитие и т.н.) 

2. Характеристика на психологическите процеси (ориентировъчни, логически, 

емоционални и др.), които е необходимо  да се актуализират,  за достигане на 

поставените цели 

3. Обосновано съдържание на дейността, стимулираща изискуемите психически 

процеси; конструиране на ситуацията, общуване, даващи  необходимия познавателен и 

практически опит. 

4. Представяне на учебния  материал във вид на системи от задачи и дидактически 

процедури за тяхното усвояване (организация на индивидуална и колективна учебна 

дейност). 

5. Изтъкване логиката на изучавания предмет и условия за пренос на усвоеното в 

нови образователни ситуации. 

6. Разработка на процедури за контрол, измерване, диагностика  на качеството на 

усвоения материал (степен на индивидуално развитие на учащия се, начини за неговата 

корекция). 

На фиг.3 (по Петров, П.К.)  е показан този модел на педагогическата технология 

като процес. 

Педагогическа технология (ПТ) 

Процесуално -

описателен 

Процесуално  -

действен 
Научен 

● ПТ – част от  пе-

дагогическата нау-

ка, изучаваща и ра-

зработваща целите, 

съдържанието и 

методите на обуче-

ние и проектираща 

педагогическите 

процеси. 

● Описание (алго-

ритъм) на процеса, 

съвкупност на це-

лите, съдържание 

на методите и сред-

ствата за достигане 

на планираните 

резултати от 

обучението. 

 
● Технологично 

осъществяване на 

педагогическия 

процес, функцио-

ниране на всички 

личностни, 

метологични, 

педагогически 

способи и  ин- 

струментариум. 
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фиг. 3 

                                    

При обосноваване на прилагания от нас иновационен модел на обучение по 

Методика на обучение по техника и технологии се ръководим от   концептуалния 

модел за съдържанието на образованието и обучението, разработен от Ив. Марев и  

П. Петров. Според тези учени  съдържанието на обучението (Соб) следва да се 

разглежда като система от следните  функционални структурни компоненти: дейността 

на учащите се (Д) като съвкупност от определени обществено изработени способи  и 

средства за отразяване и преобразуване  на  действителността, познанието (П) като 

процес и резултат от тази дейност, общуването (О)  като средство за  личностно 

формиране на учащите се за взаиморазбиране, самоопознаване и взаимодействие до 

степен на емпатия (Ем). В този модел знанията (З) са само средство, продукт, оръдие на 

дейността, на познанието, на общуването. И дейността, и познанието, и общуването 

циклично се възпроизвеждат в нова дейност (НД), ново познание (НП), ново 

общуване(НО). Върху тази основа се осъществява хармонично развитие на личността 

(ХРЛ), която притежава неизчерпаеми възможности за самоусъвършенствуване. Самият 

модел може схематично да се представи по следния начин (фиг. 4):   

                                

                                                              

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                

                                             Фиг. 4 

 

Според нас  този модел за съдържанието на обучението  е сполучлив опит за 

интегриране  на дейностния и личностния подходи  в психологията и педагогиката, 

както и на възможностите за обучение в интерактивен режим и формиране на 

Соб Д П О/Ем/ ХРЛ 

НД НП НО/Ем

/ 
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метакогнитивните способности на учащите се.  Той  разкрива  реални възможности 

функционирането на педагогическия процес, на цялата образователна система да се 

осъществява върху основата на субект-субектните отношения. 

В провежданата от нас опитно-експериментална работа за прилагане  на 

иновационни подходи на обучение на студентите-педагози  по Методика на обучението 

по техника и технологии, ние се ръководихме от този нов концептуален модел. 

Направихме опит  да декомпозираме първия му компонент-дейност - като система от 

дейности на преподавателя и студентите-педагози по тази дисциплина, който е 

представен по-подробно в трета глава. С голямо удовлетворение бихме искали да 

посочим, че подобен опит  за декомпозиране на дейностите на преподавателя и 

студентите в процеса на обучението по Методика на математиката е направен и от И. 

Гюдженов. В монографията  си  „Методиките на обучението във висшите училища 

авторът  специално разглежда  проблема за системата от  основни  микроучебни 

дейности  в обучението по математика  във висшите училища. Наред с това той засяга  и 

въпросите  за  микро-учебните дейности в обучението и по редица други учебни 

дисциплини. 

С основание може  да се твърди, че опитите за декомпозиране  на системата от 

основни дейности на преподавателите и студентите в процеса на обучението, по своята 

същност претворяват на практика идеите  на конструктивизма. 

Конструктивизмът (constuctivism) e учение, според което човек активно 

конструира свое собствено разбиране или знание чрез взаимодействие на между това, 

което знае и това, в което вярва, т.е. идеи, събития и дейности, в които влиза в контакт. 

С други думи, на  базата на своя опит той изгражда собствено разбиране за света- избира  

и преобразува информация, строи хипотези и взима решения, основавайки се на 

когнитивни структури. При преподаването се  предоставят  големи възможности за 

изява главно на обучаващите се.  Тяхното учене се подкрепя, насърчава, улеснява  и 

тества в реални условия.  Непрекъснато се създават условия за експресия на наученото, 

за да се поддържа интереса и мотивацията за учене. 

Да се учи конструктивно, означава  да се: учи активно, решават  проблеми, 

създават условия за трансфер на наученото в реални условия, актуализират старите 

знания преди конструирането на новите, решават различни типове автентични задачи, 

свързани с практиката, осигуряват условия за придобиване на учебен опит чрез 

решаване на задачи, проблеми, участие в дискусии, насърчава творческото и критичното 

мислене, за да се повишава самостоятелността на учащите се. 

Обучението в интерактивен режим: значително  повишава активността на 

учащите се, осигурява непрекъсната обратна връзка, повишава отговорността на всеки 

учащ се за резултатите от обучението, поощрява творческите решения, иновативното 

мислене, стимулира положителните чувства и емоции, намалява умората при ученето и 

др. 

Могат да се използват различни варианти на обучение в интерактивен режим: 

обучение като изследване, ситуативно обучение, инцидентно обучение, базирано на 

работа учене, проблемно обучение-базирано на игра обучение, съвместно 

(кооперативно) обучение и др. 

Разграничават се три групи интерактивни методи на обучение: ситуационни 

методи – метод на конкретните ситуации кейс-стъди, казусен метод, игров метод, 

дискусионни методи – анкета, беседа, мозъчна атака, дискусия, дебат и др., емпирични 

(опитни) методи – метод на проектите, базирано върху работа учене и др.). 
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В началния етап на обучението по “Домашен бит и техника” през  последните 

години преорганизира стила на учене от предметно-действен към познавателно-

продуктивен чрез “откриване” на знанията и уменията от обучавания. Промяната се 

съпътства и от широкообхватен процес на  прилагане на продуктивни стратегии за 

обучение. Те осигуряват на обучаемия достатъчно равнище на самостоятелност в 

процеса на разбиране и усвояване на  технологични знания и умения. В изследването 

ние използваме много от технологиите, разработени и систематизирани от Л. Витанов 

за прилагане на продуктивните стратегии на в обучението по техника и технологии. 

Други също много важни основания за обосновка на прилагания от нас 

иновационен  модел по методика на обучението по труд и технологии разглеждаме 

по-специално в трета глава. 
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ВТОРА ГЛАВА 
СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА  

ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

Тя е структурирана в три параграфа: Обща характеристика на културно-

образователната област „Бит и технологии”; Обща характеристика на 

технологичното обучение в V-VІІІ клас; Специфика на методиката на 

технологичното обучение в начална училищна възраст. 

 В тази глава въз основа на Държавните образователни изисквания   подробно се 

разглеждат въпросите за мястото и ролята на културно-образователната област ”Бит и 

технологии” в системата на общообразователната подготовка, за спецификата на 

предметите от тази област, за връзките и зависимостите между тях, за елементите на 

учебното съдържание с интегрален и междудисциплинен характер, за понятията и 

проблемите с интегрален и междудисциплинен характер и пр.  

Очертава  сесъстоянието на технологичното обучение в V-VІІІ клас в България, 

Франция и Турция. Основно внимание се отделя на спецификата на методиката на 

обучението по техника и технологии в начална училищна възраст. Подчертава се, че 

образователната дейност в тази културно-образователната област е предвидена да изгради 

основите на технологична грамотност и компетентности на учениците като съществен 

елемент в тяхната обща култура. 

 Като важни характеристики на обучението по техника и технологии  се открояват: 

да стимулира познавателната самостоятелност, саморазвитието и самоусъвършенстването, 

мотивацията; да развива критическото мислене; да използва различни методи на работа 

(традиционни и интерактивни); да включва положителни групови взаимодействия, 

екипност, сътрудничество и взаимопомощ; да спомага за развитието на информационната 

компетентност на обучаваните; да обогатява нравствената, ценностната система на 

обучаваните. 

Eдин от начините за подобряване на  показателите на тези характеристики и 

оптимизиране  на нашето технологично обучение е включването  на обобщени теми и 

съдържателни ядра от съдържанието на технологичното обучение в Турция, Франция и 

други европейски страни. 

Целта на програмата по техника и технологии, както изискват  новите държавни 

стандарти (Л. Витанов), е овладяването в процеса на технологично обучение на научни и 

технологични знания чрез продуктивни стратегии на обучение. Обучаваните се  учат чрез 

решаване на проблеми, опити, изследвания, проекти; чрез прилагане на традиционни и 

интерактивни методи  на обучение. 

 Обобщават се понятията, създават се единни технически и технологически понятия, 

общовалидни за различните видове труд. Това се отразява при формулирането на технико-

технологичните задачи в технологичното обучение. Обучението не е  по раздели според 

вида на материала.  

Технологичното ядро включва  обобщени технически задачи, като водеща е 

дидактическата целесъобразност на технологическото решение. И е необходимо учебното 

съдържание по различните ядра от учебното съдържание и усвояването технологии да 

притежават висока степен на обобщеност за основни, общовалидни знания за техниката и 

технологиите. В конкретните технически обекти и предмети в ядрата по проектиране , 

оборудване и поддържането на оборудването да се усвоява общото което лежи в основата 

на различните материалите, инструментите и технологии. 
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Следвайки конкретната методика, се цели  развиването на мотивацията, оценката и 

самооценката, на интеграцията с природоматематематическите предмети, приложението в  

практиката на усвоените знания и умения, необходими при обработка на металите и 

дървесината, технологията на конструирането, технологията на монтажа, технологията на 

електроконструирането и др.  

За това се залага и по-активно на използване на продуктивни стратегии на 

обучение, които включват проблемни технически задачи и проекти, свързани с 

материалите, инструментите и операциите. Това е основа за по-динамично развитие на  

техническото и технологично мислене, овладяването на понятия за материалите, 

инструментите, машините и технологичните операции, техническата документация и др. 
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ТРЕТА ГЛАВА 

ИНОВАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНАТА „МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В 

НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ” 

 

Тя е структурирана в два параграфа: Теоретични основания за иновационния 

модел; Апробация на иновационния модел.  

 В първия параграф се изтъква, че началният етап на основната училищна степен е 

основополагащ, базисен за целия период на обучение. Сензитивността на малките 

ученици (7-10 годишни) се характеризира с отвореност към знанието, научаването, към 

света. Затова от особена важност  е преди всичко  как се осъществява изграждането у тях 

на техническа и технологична култура като важна съставна част от 

общообразователната им подготовка. 

За обосновка проследявам сравнително развитието на исторически практики и 

тенденции  в Европа и Америка в периода ХVІІІ-ХХ век. 

Институционалните параметри на разработения иновационен модел произтичат 

от най-актуални европейски и национални документи, свързани с образованието като цяло, 

както и с  усъвършенстване на технологичното обучение на подрастващите.  

В съвременни условия концепцията за продуктивното образование и обучение се 

превръща в едно от основните направления в теорията и практиката на учебното дело. В 

съдържателно-функционален план прилаганият от нас иновационен модел претворява 

някои същностни характеристики  на концепцията за продуктивното образование и 

обучение, която в съвременните условия се превръща в едно от основните направления в 

теорията и практиката на учебното дело.  

Прилаганият от нас иновационен модел  претворява някои от нейните същностни 

характеристики. Същността на ученето при продуктивното обучение се изразява в  

разгръщането на самостоятелното учене (self-learning), на собствената учебна дейност 

на студентите. Самостоятелното учене при продуктивното обучение обикновено се 

съчетава и с груповото учене, чието значение не е по-малко важно. По време на 

съвместната дейност студентите  овладяват ценни умения и навици за водене на дискусии, 

за отстояване на собственото си гледище, за съобразяване с мненията и възгледите на 

другите и пр. Както вече посочихме, този модел съчетава в неразривно единство 

основните идеи на дейностния и личностния подходи. Първият изисква   точно да се 

определи целта (резултатът) и да се изберат адекватни средства за нейното постигане, а 

при втория акцентът е върху   избора и съзнателния стремеж към онази дейност, която има 

личностна значимост за учащия се. Когато той действа по план и програма, наложени му 

от преподавателя, без никаква лична заинтересованост, ефективността от такава дейност 

не е голяма. При това възможно е студентът  в процеса на работата да променя своя избор, 

особено когато се е убедил, че първоначалната му ориентация е неадекватна на 

възможностите му.  

Затова в модела се използва личностноориентираната методика, насочена към 

стимулиране на екипното, груповото обучение и сътрудничество, използване на 

проблемно обучение, работа по проекти, информационни технологии, игри и др. 

От тук иновационният модел се свързва и със социално значимите дейности, с 

осмислянето на тяхната роля не само за индивидуалното развитие на отделния  учащ се,  а 

и за всички участници. 
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Иновационният модел характеризира  новата продуктивна технология (методика), 

която се  прилага.  Тя е  личностно ориентирана, развиваща методика със стимулиране  на 

екипното, груповото обучение и сътрудничество, използваща  проблемно обучение, работа 

по проекти, информационни технологии, дидактически игри, конкурси, празници на 

технологиите, конференция на идеи, фестивал на идеи и др. 

Чрез този модел  се цели  да се анализират в опитно-експерименталната работа   

възможностите на продуктивните стратегии за стимулиране на творческите способности 

на студентите и формиране у тях на ново отношение към обучението по техника и 

технологии. За това и процес се организира като цялостна система, а иновативните 

подходи и методи се прилагат интегрирано. В основата стои прилагането на продуктивни 

стратегии на преподаване и учене в духа на конструктивизма, интерактивното обучение и 

работа в информационна среда. Така се създават условия за формиране у студентите на 

базови педагогически компетенции, за стимулиране на тяхното самостоятелно мислене и 

хуманни междуличностни взаимоотношения (фиг. 5).. 

 
                               Фиг. 5 

 

В него, на базата на  съдържателно-функционалния модел на системата на 

технологичното обучение,  изследва се взаимовръзката   между дидактическата технология 

и целта, задачите, принципите, учебното съдържание, образователната среда. Прилагането 

на продуктивни стратегии на преподаване и учене в духа на конструктивизма е важна 

предпоставка за формиране у студентите на базови педагогически компетенции, за 

стимулиране на тяхното самостоятелно мислене и хуманни междуличностни 

взаимоотношения и др. 

 Прилаганият от нас иновационен модел по методика на обучението по техника и 

технологии наложи, от една страна, модернизация на класическите форми на работа 

(лекции, семинарни упражнения, практически занятия, консултации, самостоятелна учебна 

работа, колоквиуми и пр.), а от друга – целенасочено използване на иновационни методи 

и техники за събиране на информация (работа в активна информационна среда, 

решаване на конструктивно-технически проблеми, работа по проекти и др.), както и за 



 17 

генериране и творческо обобщаване на идеи (учебни дискусии, дебати, проблемни 

семинари, мозъчна атака –брейнсторминг и пр.). Във всички фази на творческия процес на 

обучение по методика на обучение по техника и технологии важно място заемат 

дейностите на обучаващия, мотивацията на студентите за учене, формирането у тях 

на познавателна потребност и готовност за активно участие в различните видове 

дейност, изграждащи модела на ученето в интерактивен режим.   (фиг.6 ; фиг. 7) .    

 

                                                                                                       

                                                                                                                                    

Обуча-
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 Фиг. 6 

 

Приложението на иновативния модел в експерименталната група, беше свързано с 

използване на продуктивни методи на обучение, които стимулираха познавателната   

самостоятелност на студентите. Създадена беше такава организация и условия на 

обучение, при които обучаваните  активно  си  взаимодействат.  

Така, например, при преподаването и ученето чрез решаване на проблеми, 

студентите усвояваха не само знанията, но и самия  процес на получаването им, развиваха  

познавателна, творческа   самостоятелност и критическо мислене. Подобна ситуация се 

създаде и с използването на  проблемното  изложение. Така студентите бяха активизирани 

да размишляват, търсят, предлагат и генерират разнообразни идеи и решения. 

Важно място заемаше и опитно-изследователската работа. Студентите се 

включиха активно в проучвания, малки, но ефективни опити и изследвания, тестваха 

разнообразни материали за техните свойства и др. Отделихме специални практически 

упражнения за тестване на различни механизми и машини. С голям ентусиазъм те тестваха 

и изработените от тях изделия и модели за здравина, устойчивост, функционалност и др.  

              В работата с експерименталната група организирахме и работата по 

разнообразни проекти. Те включваха теми както от съдържанието на обучението по 

домашен бит и техника, така и интересни ежедневни теми. Например проект-заданието за 

празника Хелуийн включваше дейности като планиране на цялостна организация на 

празника, включително финансово обезпечаване, проектиране и конструиране на костюми 

за участниците, проектиране и изработване на атрибути – свещи, тикви,  покана – визитка 

със символи за празника, планиране и изработване на кулинарна изненада – плодова салата 

в пъпеш, гювеч в тиква и др. Така същността  на празника, включващ   култура на играта, 
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култура  на движението, култура на музиката, култура на модата, на костюма, на ритуала, 

обичаи от  различни култури е ефектна форма на  проектната  дейност. Придобитите нови  

знания и навици и творческото представяне на проекта завършва с албум на предметите и  

празника. 

              

 
  

Модел на ученето в интерактивен режим 

                                                                Фиг. 7 

 Системно използван в експерименталната работа беше и междупредметният 

подход, който се реализира с бинарни уроци. Така, например, в бинарния урок по 

методика на обучение по техника и технологии и информационни технологии се подготвя  

презентацията на албума, визитките – покана, рисунките на костюмите и др. При ролевите 

игри  студентите влизаха в  определени  роли,  като ръководител, чертожник, конструктор, 

депутат и др.    

Важна част от обучението при апробиране на експерименталната методика беше 

провеждането на дискусии и дебати. При проучвателната работа по проблемната задача 

“Направете макет на електроцентрала, най-ефективна за вашия регион”, например, 

възникнаха различни мнения и протече  дебат “За или против алтернативните източници 

на енергия”. В него студентите постепенно демонстрираха  умение да  убеждават, точно и  

структурирано да  аргументират своята  гледна точка, ефектно да излизат пред различна 

аудитория. След като са получили тренинга в дискусиите те виждат по-системно 

възможните  противоречия, критикуват с аргументи, формулират собствена позиция, 
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слушат критически, за да  отговорят  на аргументите  на  групата на опонентите, 

представят своя  аргумент за  опровергаваща позиция. 

           При дискусията „Здравословно хранене. Ползата и вредата от ГМО“  след 

поставения въпрос, групата на „публиката” по-неофициално изказва мнението си с 

директни въпроси към участниците, а модераторът  насочи  спора на  дискутиращитe,  

осигурявайки  отговорите  на двете гледни точки. 

 

Във втория параграф на трета глава „Апробация на иновационния модел“ 

подробно са представени критериите и показателите за диагностика на резултатите от 

обучението и  анализът  на емпиричните данни. 

Апробирането  на Модела и анализа на резултатите от експерименталната работа 

се осъществи  със студенти от специалност „Начална педагогика” в Педагогическия  

колеж „Св. Иван Рилски” гр. Дупница, на които преподавах дисциплината „Методика 

на обучението по техника и технологии” и ръководих практиката им в Базово училище 

„Паисий Хилендарски“ – гр. Дупница. Ще изтъкна, че важен фактор за качеството на 

учебните постижения бе непрекъснатият мониторинг, осъществяван в хода на 

изследването. 

Изследването беше проведено по шест основни  критерии: овладяване на знания, 

усвояване на основните понятия, развитие на конструктивно-технически умения, 

развитие на графически умения, мотивация за педагогическа дейност, развитие на 

самооценката, умения за работа в екип и междуличностните отношения на студентите. 

При диагностиката на ефективността на модела използвахме и  анкета със студентите. 

 

Критерий 1. Обем на знанията на студентите по  методика на обучението по 

техника и технологи 

Показатели: 

Високо равнище  - студентите са усвоили основна част от знания, дават  верни 

отговори на теста или допуснали до 4 грешки включително. 

Средно равнище – студентите са усвоили част от знанията, допускат от 5 до 10 грешни 

отговора включително. 

Ниско равнище -  студентите са усвоили малка част от знанията, допускат повече от 10 

грешни отговора. 

Оценявахме широк кръг от знания свързани с  избор на оптимална структура на 

урока, знания за  учебния процес  по технологично обучение относно  структуриране на 

учебното познание, психологическия анализ на трудовата дейност в  учебния процес, 

знания за действия и слабости в педагогическата работа на студентите, знания за 

прилагане на методиката на обучение по техника и технологии, основаваща се на 

разбирането за практическите  дейности като среда за стимулиране  на познавателните и 

личностните характеристики на учениците и за успешно ръководене от студентите на 

самостоятелната им работа при изготвяне на предмета, което се предхожда от анализи, 

дискусии, генериране на идеи. 

 Оценявани също бяха и знанията за прилагане и на продуктивните  стратегии на 

обучение по техника и технологии, както и знания за методите на управление на учебната 

дейност на учениците, за ръководене на тяхната самостоятелна работа, за работата с 

учебниците и учебните тетрадки, организиране на опитно-практическата работа и др. 
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Критерий 2. Усвоени понятия   

Показатели: 

Високо равнище  - студентите са усвоили повечето от понятията и бързо до 3 опита ги 

идентифицират.  

Средно равнище – студентите имат пропуски в овладяването на понятията и по-бавно, 

до 9 опита, ги идентифицират. 

Ниско равнище -  студентите имат съществени пропуски в овладяването на понятията 

и трудно над 9 опита, ги идентифицират. 

В съдържателен план се диагностицираха усвоените понятия, свързани като  

обучение,   педагогическо общуване, стратегии и подходи на преподаване и на учене,  

функционални компоненти на системата,  структурни  компоненти на учебния процес,  

компоненти на педагогическия мениджмънт, системообразуващи фактори на учебно-

технологичната система,  класификацията на различни  технологии  в различните сфери- 

производствена, социална и др., методи и стратегии на обучение по техника и технологии 

и др. 

В диагностичната методика се използваха таблици. По хоризонталата са посочени 

дейности в обучението, структурно-функционални компоненти, технологии в 

производството, педагогически технологии, педагогически задачи. По вертикалата 

дейностите са в учебните занятия, при хоспитиране, в педагогическата практика и 

принадлежат съответно на  преподавателя,учителя, стажанта. 

 

Критерий 3. Развитие на конструктивно-технически умения по методика на 

обучение по техника и технологии 

       Показатели: 

Моделиране на  механизми и машини 

Високо равнище  - студентите имат знания  за общите принципи и закономерности за 

работа на машините и механизмите, умеят да моделират като пренасят умения в нови 

условия и предлагат творчески решения. 

Средно равнище – студентите имат знания  за общите принципи и закономерности за 

работа на машините и механизмите, могат да построят модел по образец и инструкции. 

Ниско равнище -  студентите имат знания, но нямат разбиране  за общите принципи и 

закономерности за работа на машините и механизмите, могат да построят модел по 

образец и инструкции, но с помощта на преподавателя. 

Съдържателно се оценяват умения за моделиране с механизми, доконструиране и 

модернизиране на модели, изпълнявани от елементи на пластмасов, метален или 

електроконструктор, формиране на оценъчни умения, проявяване  на технологично 

мислене при трансформация на листов и аморфен материал в обемни форми, 

изобретателност при използване на подръчни и отпадъчни материали, трансфериране на 

знания и технически опит в различни технически решения. 

      Измервахме също и уменията на студентите да отчитат и някои общи показатели при 

предварителния анализ на условията  и на процеса на тяхното решаване, като: степен на 

допълване и разширяване на учебната трудова дейност на учениците  и степен на близост с 

реалните  творчески технически задачи, степен на реорганизация и преконструиране на 

наличните знания, умения, методи на натрупвания вече у студентите опит в съответствие с 

новите изисквания, включени в задачите или изменените условия, в които се търси 

решението им, степен на оптимално съотношение между инструкции и 
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самоинициативност, между ръководство и самостоятелност, между приложение на 

усвоеното и придобиване на нов опит и др. 

Анализ на конструкции 

Високо равнище  - студентите могат да направят пълен анализ на различни видове 

конструкции. 

Средно равнище – студентите пропускат отделни характеристики при анализа на  

различни видове конструкции. 

Ниско равнище – студентите пропускат важни, съществени характеристики при анализа 

на  различни видове конструкции. 

Съдържателно студентите бяха в условия, в които те трябваше да покажат знания и 

умения за анализ и обяснение на конструкции от гледна точка на конструирането 

(определяне на предназначението на изделието и на отделни детайли в него), обяснение на 

принципа на работа, определяне на формата и размерите на отделните детайли, анализ на 

конструктивните елементи на всеки детайл, анализ на начините на съединяване на 

детайлите, сравняване с други начини, обосновка на съображенията, отнасящи се до 

материала, от който са изработени детайлите на изделието и др. 

Генериране на идеи 

 Високо равнище  - студентите предлагат повече от една идея при представен 

конструктивно-технически проблем. 

Средно равнище – студентите предлагат една идея при представен конструктивно-

технически проблем. 

Ниско равнище – студентите предлагат идеи само съвместно с преподавателя. 

Съдържателно диагностицирахме уменията да се решават разнообразни 

конструктивно-технически проблеми, свързани както с машините, механизмите, 

конструкциите, така и с движението в различна среда и др. Предлагахме и проблемни 

задачи, свързани с материалите и техните свойства. 

Конструиране на изделие по собствен замисъл 

Високо равнище  - студентите могат да конструират по собствен замисъл и 

предлагат оригинални и осъществими идеи. 

Средно равнище – студентите могат да конструират по собствен замисъл, но не 

предлагат предлагат оригинални и осъществими идеи. 

Ниско равнище – студентите могат да конструират по собствен замисъл, само в 

сътрудничество с други или с преподавателя. 

Съдържателно студентите работеха по уточняване предназначението на обекта, 

действие, възможни конструкции и др., разглеждане на аналогични решения с оглед 

пренасяне принципа на построяване на новия обект от известен преди това,  извършване 

на елементарни изчисления (колкото да е голямо, с каква форма и др.), представяне на  

схема на решението в достъпен графичен вид, скица, техническа рисунка, чертеж, избор на 

материал, колективно обсъждане на проектите със защита на собственото решение, 

доуточняване на проекта и  практическо използване. 

 

Критерий 4. Развитие на графически  умения на студентите по методика на 

обучението по техника и технологии 

Показатели: 

Високо равнище  - студентите могат да правят чертежи, скици и технически рисунки, 

да ги разчитат и анализират. Могат да правят разгъвки на основни конструктивни 

елементи.  
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Средно равнище – студентите могат да правят скици и технически рисунки, да ги 

разчитат и анализират. Могат да правят разгъвки на основни конструктивни елементи.  

Ниско равнище – студентите могат да правят  технически рисунки, да ги разчитат и 

анализират. Могат да правят разгъвки на основни конструктивни елементи, по готови 

шаблони.  

Съдържателно студентите трябваше да покажат умения за разчитане на графични 

задачи, правене на скици, техническа рисунка и елементарен чертеж върху мрежи с модул 

1 кв.см. на модели, които ще се конструират; пренасяне на елементарен чертеж от един 

материал на друг и др. Те също трябваше и да правят анализ и обяснение на схеми на 

конструкции. Диагностицирахме и овладени операции и умения за сравняване на предмет 

и скицата му, в която не са показани графически всички детайли, сравняване на реален 

детайл и чертежа му, частично или пълно разчитане на чертеж (определяне на формата, 

размерите, материала, вида на съединенията между детайлите и др.). Оценявахме и 

уменията за дочертаване на графическо изображение и оформяне на същото 

(оразмеряване), дочертаване на даден елемент от обща конструкция и др., начертаване на 

разгъвка на предмет, начертаване чертеж на детайл или цялото изделие и др. 

 

Критерий 5. Развитие на мотивацията в обучението по методика на обучението 

по 

Високо равнище  - студентите са мотивирани за избор на професия от педагогически- 

социално значими, съчетаващи в себе си лични и обществени интереси.  

Средно равнище – студентите са мотивирани за избор на професия от прагматични 

интереси с индивидуално-егоистичен характер. 

Ниско равнище – студентите са с размити, нехомогенни и фокусирани мотиви като 

желание на родители, случайности, желания за социализация и др. 

Съдържателно изследвахме разбиране, осъзнаване на принципите на 

общочовешкия морал, изразени  в изисквания към поведението на учащия се  от страна 

на родители, преподаватели, партньори  и съответно самоизисквания, съзнание за 

чувство за дълг и отговорност, за чест и лично достойнство, стремеж към завоюване на   

авторитет и получаване  на признание в колектива. Изследвахме и развитието на  

съревнователни мотиви, желанието да се отделиш от  другите, непременно да изпъкнеш 

над тях, алтруизма и др. Оценявахме също и  увереността в преподаването, стремежа 

към добра педагогическа подготовка и компетентности, влиянието на родителите, 

средата и др. 

 

Критерий 6. Развитие на самоценката, умения за работа в екип и 

междуличностните отношенията на студентите  

Самооценка 

Високо равнище  - студентите имат позитивна и адекватна самооценка, увереност в 

себе си и стремеж към самоизява.  

Средно равнище – студентите имат занижена самооценка, не са достатъчно уверени 

в самопреценката си и нямат достатъчен стремеж към самоизява. 

Ниско равнище – студентите имат ниска и неадекватна самооценка, не са уверени в 

самопреценката си и нямат желание за самоизява и успех. 

Съдържателно студентите се оценяват за 10 качества по 7 бална скала в 4 

варианта: “АЗ в момента”, “АЗ какъвто трябва да бъда”, “преуспяващият в живота човек”, 

какъвто си го представям и “човекът, напълно посветен на другите”. Според “АЗ – 
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концепцията това са представите им за техните “Аз – реално”, “Аз – идеално”, “Аз – 

преуспяващо” и “Аз – алтруистично”. 

Умения за работа в екип и междуличностните отношенията на студентите  

Високо равнище  - студентите умеят да работят и сътрудничат в екип, изпълняват 

различни роли и задачи, лидери са, предпочитани са за работа по проекти и задачи.  

Средно равнище – студентите умеят да работя и в екип, изпълняват роли и задачи, 

предимно изпълнителски, предпочитани са за работа по проекти и задачи в отделни 

случаи. 

 Ниско равнище – студентите не умеят да работя в екип, не сътрудничат с групата, 

индивидуалисти са, стремят се към самоизява, не са предпочитани за работа по проекти и 

задачи. 

Съдържателно установяваме нравствените качества на студентите като израз на 

тяхното сътрудничество и алтруизъм, разкриваме особеностите на взаимоотношенията 

като мотивиращи нравствената активност, определяме водещия тип връзки между 

обучаваните като определящи спецификата на взаимоотношенията в групата, 

разграничаваме особеностите  в цялостната изява на сътрудничеството и алтруизма при 

работещите (или предпочитащи да работят) в екип и желаещите да работят самостоятелно. 

 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Усвояне на знания 

на студентите по методика на обучението по техника и технологии. 

За да установим какъв обем на знания по методиката на обучение по техника и 

технологии имат студентите от експерименталната и контролната група структурирахме и 

пакет от тестови задачи в няколоко области. Те включваха десет теми от учебното 

съдържание като: спецификата на методите на преподаване и учене в методиката на 

обучението по техника и технологии, учебното съдържание, методиката на 

конструктивно-техническата дейност, методика на графичната подготовка, методика на 

запознаване с материалите и техните технологични свойства и др. Тестовите задачи бяха с 

затворени и отворени отгодвори. Така студентите показаха възможно най-добре какво и 

как са усвоили.  

Резултатите от статистическата обработка показаха, че студентите от 

експреименталната група имат по-голям обем от знания по методика на обучението по 

техника и технологии. При повечето от темите те имат верни отговори, а грешките които 

допускат не са от съществено значение.  

Например при диагностика на усвоените знания по темата за методите на обучение 

студентите от експерименталната група се ориентират повече към творчески и приложно-

практически методи на обучение. Графика 1. 

Анализът на данните показва, че студентите от експерименталната група дават 

приоритет на упражненията пред лекциите - упражненията имат най-голяма относителна 

тежест – 25 %. Откроява се и повишеният интерес на студентите от тази група към 

прилагането на интерактивните методи на обучение.  
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Графика 1.  

Предпочитани методи на обучение от студентите от контролната и 

експерименталната група по методика на обучението по техника и технологии. 

 

контролна група     експериментална група 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прави впечатление също, че при някои от темите (1-5 тема) разликите между 

контролната и експерименталната група са повече от 12 пункта. Това са темите за 

нетрадационното обучение, обучението по информационни технологии, спецификата на 

принципите на обучение в преподаването и ученето по техника и технологии и др. При 

другите теми, например методика на работа с материали и тяхната обработка, съдържание 

на обучението и история на обучението по техника и технологии и др. - 6-10. Тези 

разлики не са съществени, но все пак са в полза на студентите от експерименталната 

група (вж. графика. 2). 

 

Графика 2.  

Обем на знанията на студентите от контролната и експерименталната група по 

методика на обучението по техника и технологии. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

тема1 тема 2 тема 3 тема 4 тема 5 тема 6 тема 7 тема 8 тема 9 тема 10

контролна група експериментална група

Това ни дава основание да смятаме, че по този критерий хипотезата за по-ефективно 

обучение в експерименткалната група се потвърждава. 
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Усвояване на понятия 

от студентите по методика на обучението по техника и технологии. 

Това е един от важните критерии за оценка на ефективността на експерименталната 

работа. За да установим стратегията на мислене и степента на овладяване на важни 

понятия,  разработихме  адаптиран вариант на метода на двойната симулация на Виготски-

Сахаров. Той включваше тестови задачи в пет групи. Така проследихме стратегията на 

мислене при овладяване на новите понятия по време на лекциите,  в семинарните занятия и 

упражнения (например понятията: технология, учебно съдържание, стратегии на обучение 

и др.). 

Понятията са разположени хоризонтално и се съотнасят и включват дейности в 

обучението, структурно-функционални компоненти, технологии в производството, 

педагогически технологии, педагогически задачи и др. Вертикално те се разполагат в  

учебните занятия, при хоспитиране, в педагогическата практика. 

Например за установяване степента на формиране на понятията обучение,   

педагогическо общуване, стратегии и подходи на преподаване и на учене използвахме 

следният подход. Избираме едно понятие със съответните хоризонтални и вертикални 

характеристики. Студентът дава определение на понятието и по инструкции да се движи в 

посока на правилното му идентифициране, като използва най-краткия и верен път. Така 

изследваме и стратегиите на мислене на студента.  

Студентите и от двете групи определят правилно понятията, свързани с учебен процес 

по методика на обучението по техника и технологии - педагогически технологии, 

дидактически технологии с преобладаващо информационно-обяснителни методи и 

продуктивни стратегии (работа по проект, тема, опитно-изследователска работа и др.). 

86% от експерименталната група обаче, дефинират по-бързо и по-точно понятието за 

опитно-изследователска дейност. Запознати са с неговата същност като продуктивна 

стратегия,  в която се изучават зависимости между величини, материали и техните 

свойства, тестват изделия, механизми и др. Голяма част от тях свързват тази продуктивна 

стратегия с лабораторна работа, експериментална работа, лабораторно-практическа работа, 

в която обучаваните самостоятелно и активно усвояват  знанията и уменията в процеса на 

наблюдения, анализ и съпоставяне на данните от наблюденията.   

Студентите от контролната група по-рядко асоциират и аргументират изводи за 

педагогическите технологии, още по-малко за иновативните.  

Студентите  от експерименталната група по-добре овладяват понятието система,  те 

могат да определят системата на обучение  като съвкупност от елементи, между които са 

налице отношения между обектите и техните характеристики. Само 69% от студентите в 

контролната група могат ефективно да свържат и опишат понятията, свързвани с  

основните задачи и очаквани резултати в обучението.  

Очертава се ясна тенденция студентите от експерименталната група да описват, 

разбират, асоциират и представят по-обосновано и рационално педагогическите понятия 

от обучението по техника и технологии. Това е значимо за понятията „педагогическа 

технология”, „педагогическа система”,  „задачи и очаквани резултати” и др. (Вж. графика 

3). 
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Графика 3.  

Съотношения на степента на формиране на понятия на студентите от 

контролната и експерименталната група по методика на обучението по техника и 

технологии. 
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В заключение може да се каже, че резултатите по този критерий потвърждават 

ефективността на използваната методика на обучение на студентите. 

 

Развитие на конструктивно-технически умения  

на студентите по методика на обучението по техника и технологии. 

За да установим нивото на владеене на тези умения проведохме структурирано 

наблюдение по време на семинарни и практически упражнения. Организирахме работата 

по следните задачи: Техническо конструиране и моделиране с механизми за предаване на 

различни по вид движения (постъпателни, по окръжност, комбинирани) и моделиране на 

машини с различен принцип на действие. Студентите работиха с технически комплекти и 

отпадъчни материали. В отделни задачи използваха и електро-механичен конструктор. 

 Студентите като цяло се справят с добре с практическата част от задачата. Тези от 

експерименталната група показват по-добри умения за монтиране и демонтиране на  

макети, механизми, деконструиране и модернизиране на модели, изпълнявани от елементи 

на пластмасов, метален или електроконструктор, както и формиране на оценъчни умения. 

Студентите от контролната група по-малко умеят да анализират конструкцията и и 

нейните съставни. Те по-трудно пренасят по аналогия решения от един вид механизми към 

друг, технология на моделиране, изработване и тестване на модели. 

Най-съществени различия (28%) между студентите от двете групи установихме при 

изследване на уменията за генериране на идеи в процеса на конструиране и изработване на 

изделия. Студентите от експерименталната група  внасят  повече и по-разнообразни 

иновации в задачите по отношение на техните формулировки, съдържание, методи за 

разрешаването им, или на самото  решение. При това проявите на творчество  те търсят и 

степенуват по отделните етапи на творческия процес – от откриването на проблема до 

практическото решение. 
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Макар и не толкова е голяма разликата и при анализа и обяснението на конструкции 

от гледна точка на конструирането (определяне на предназначението на изделието и на 

отделни детайли в него), обяснение на принципа на работа, определяне на формата и 

размерите на отделните детайли, анализ на конструктивните елементи на всеки детайл,  

анализ на начините на съединяване на детайлите, сравняване с други технологии,  

обосновка на съображенията, отнасящи се до материала, от който са изработени детайлите 

на изделието и т.н. 

Студентите от експерименталната група показват по-добри резултати, макар и 

недостатъчно значими (8%) и при моделиране на технически обект по схема, 

доконструиране по недовършен образец или по скица с непълно изобразяване на всички 

детайли, определяне на размери, избор на материал, избор на начин на съединяване, пълно 

доконструиране на детайл от изделие.  

Много добри са и резултатите на студентите от експерименталната група при 

конструиране на изделие по собствен замисъл. Те спазват много добре всички етапи при 

решаване на задачи от този тип: уточняване на задачите  (предназначение на обекта, 

действие, възможни конструкции), запознаване с аналогични решения с оглед пренасяне 

принципа на построяване на новия обект от известен преди това, елементарни изчисления 

(големина, форма, размери и др.), състава на схема на решението в достъпен графичен вид, 

скица, техническа рисунка, чертеж, избор на материал, колективно обсъждане на 

проектите със защита на собственото решение, доуточняване на проекта, практическо 

използване и др. (Вж. графика 4). 

Така студентите от експерименталната група успяваха да се справят по-ефективно с 

усвояването на учебния материал по техника и технологии, което потвърди ефективността 

на иновационния модел и по този критерий. 

 

Графика 4.  

Развитие на конструктивно техническите умения на студентите от контролната и 

експерименталната група по методика на обучението по техника и 

технологии.
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Развитие на графически умения 

 на студентите по методика на обучението по техника и технологии. 

За установяване нивото на владеене на тези умения проведохме семинарни и 

практически занятия със задача за начертаване разгъвка на паралелепипед  и чертеж на 

превозно средство, чертане на схема за изработване на шприцове с различни отрези, 

технически  рисунки – анаглиф – пресичане на цилиндър с конус и др., изобразяване във 

фронтална диаметрия – показан детайл с двете с и  правоъгълни проекции (Вж. фиг. 8).  

 

Задачи за диагностика на графически умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Фиг. 8 

Като цяло студентите трябва  да притежават умения за разчитане на графични задачи, 

правене на скици, техническа рисунка и елементарен чертеж върху мрежи с модул 1 кв.см. 

на модели, които ще се конструират.  

Студентите от експерименталната група показват по-добри умения при довършване на 

чертеж на конструкция и оформяне (оразмеряване), пренасяне на елементарен чертеж от 

един материал на друг, както и при анализ, четене и чертане на електрически и прости 

кинематични схеми, начертаване на разгъвки на предмети. Разликите с контролните 

класове тук са съответно 14%, 17% и 13%. 

Студентите от контролните групи показват по-ниски, но недостатъчно значими 

разлики в уменията за сравняване на предмет и скицата му, в която не са показани 

графически всички детайли, частично или пълно разчитане на чертеж (определяне на 

формата, размерите, материала, вида на съединенията между детайлите и пр.) и сравняване 

на реален детайл и чертежа му. (Вж. графика 5). 

 

Графика 5.  

Развитие на графичните умения на студентите от контролната и 

експерименталната група по методика на обучението по техника и технологии. 
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Тези резултати показват, че методиката на експерименталната работа е ефективна, но 

е по-резултатна при по-творческите задачи в графичната подготовка.  

За това и студентите от експерименталната група се справят по-добре с начертаване 

чертеж на детайл или цялото изделие. 

 

Развитие на мотивацията 

студентите по методика на обучението по техника и технологии. 

При този критерий приложихме анкета за да установя нивото на развитие на 

мотивацията за педагогическа дейност на студентите от контролната и експерименталната 

група. Тя включва три групи мотиви (по Е. Маслоу):   социално значими, съчетаващи в 

себе си лични и обществени интереси,  алтруистични, индивидуално- егоистични. 

И при контролната (45%) и при експерименталната група студентите предпочитат и 

харесват учителската професия за самата нея, а не по-други причини. Повечето от тях 

жеалаят да я практикуват. При експерименталната група, обаче е процентът е по-голям 

(60%).  Студентите от експерименталната група проявяват повече мотиви, свързани с   

учителската професия, работа с хора и деца.  

Най-голям брой студенти попадат в групата на средното ниво, което характеризира 

по-прагматична мотивация – сигурност на професията, традации и роля на родителите, 

авторитет на професията, макар и не финансово значим и др. И тук студентите от 

експерименталаната група показват по-високи резултати, което  показва ефективността 

на приложената методика за развитието на мотивацията за педагогическа дейност, за 

добиване на професионална компетентност и др. Вж. графика 6. 

 

Графика 6.  

Развитие на мотивацията на студентите от контролната и експерименталната 

група по методика на обучението по техника и технологии. 
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Развитие на самооценката, умения за работа в екип и междуличностните 

отношенията на студентите по методика на обучението по техника и технологии. 

За да установим доколко използваната от нас експериментална методика влияе върху  

сътрудничеството и уменията за работа в екип проведохме комплексна диагностика. Тя 

включва следните основни методи: 

социометричен тест – за разкриване на психологическите аспекти на  

взаимоотношенията между студентите – симпатия, антипатия, равнодушие. 

биполярен оценъчен тест. 
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Изработени бяха социометрични статуси на отделни студенти, които определят 

положението на всеки член в групата, с което се очертава “лидерът”, наречен още 

“социометрична звезда”. Лидерът е елемент в структурата, а нивото на социометричния 

статус е показател за йерархията в тези взаимоотношения. Направена беше и  

социоматрица. Резултатите от социоматрицата определят социограма като нагледна 

представа за взаимоотношенията между  студентите.  

По този начин, на базата на степента на изразеност на персоналните социометрични 

индекси, се оформят три вида общуване  на студентите в групите – отзивчиви, безразлични 

(индиферентни) и изолиращи се, отбягващи контакти. 

Резултатите от изследването установиха, че структурата на междуличностните 

отношения при обучението в експерименталната група се променя значително. За тях 

става много важно сътрудничеството в процеса на съвместна работа по решаване на 

разнообразни конструктивно-технически задачи. При експерименталната група при 

сътрудничеството  и взаимодействието  се откроява алтруизма (като интегрален критерии 

на нивото на нравственото развитие). (Вж.графика 7). 

С Биполярния оценъчен тест  оценявахме  личностните качества по принципа на 

семантичния диферанциал (Нартова – Бочавер). Той включва полярни  ценности. Така 

изучаваме  ценностните ориентации на студентите, които се самооценяват  по седембална 

скала в 4 варианта.  

Резултатите показаха, че студентите и от двете групи имат достатъчно адекватна 

самооценка. (Графика 7). Въпреки това студентите от експерименталната група, отново 

показват малък превес. Това е в резултат на иновативната технология, която предложи 

повече самостоятелна работа и възможности за самооценяване. Докато при тези от 

контролната група, не се установиха достатъчно диференцирани водещи нравствени  

качества.  

Така неадекватната самопреценка на студентите от експерименталрната група, беше 

своевременно коригирана в практическта работа. Тези студенти, заедно с колегите си и 

преподавателя, работеха в посока на  нормализиране на съответната неточна представа за 

себе си, което доведе до още по-добри социални контакти и  компетентностно израстване. 

 

 

Графика 7.  

Развитие на самооценката, уменията за работа в екип и междуличностните 

отношенията на студентите по методика на обучението по техника и технологии. 
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Резултати от проведената анкета със студентите 

Проведената анкета включваше въпроси за предпочитанията на студентите към 

методите на обучение и отношението им към методите за оценка.  

Резултатите показаха повишения интерес на студентите към прилагането на 

интерактивните методи на обучение от студентите от експерименталната група. 

Студентите от експерименталната група се ориентират към по-съвременни методи за 

оценяване като есе, тест и работа по проект. При анализа на данните се налага извода, че  

при контролната група студентите се наклоняват към класическото устно изпитване.  

(Вж.графика 8). 

 

 

Графика 8. 

Ориентация към методи за преподаване и оценяване на студентите от 

контролната и експерименталната група по методика на обучението по техника и 

технологии. 
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Това показва отново, че студентите от експерименталната група има по-позитивно 

отношение и интерес към съврменните методи на обучение и оценяване - те си поделят 

общо 65% (тест, курсова работа, есе, проект), срещу 44% при контролната група(само  тест 

и курсова работа). Това потвърждава и хипотезата на изследването и по този критерий. 
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ИЗВОДИ  И ПРЕПОРЪКИ: 

 

 

1. В обучението на студентите доминира традиционното обучение. Не се създават 

условия за масово прилагане на иновационни обучаващи подходи, методи и 

педагогически технологии. Преобладават символичните, имитиращи новости, 

които трябва да се заменят с реални технологични познавателни дейности в нови 

образователни концепции., които да отчитат личностно значимото у обучаваните. 

Затова педагогическите кадри трябва да притежават необходимите компетенции за 

прилагането на иновационни педагогически технологии - стимули за ускоряване на 

този процес с желаното темпо.  

2. Създаденият концептуален теоретичен модел и дидактическа система на 

обучението по техника и технологии се основава на тенденциите на съвременното 

технологично обучение. Той следва идеите на  личностно ориентирания, личностно-

дейностния, хуманистичния, компетентностния и технологичния подход. В него са 

приложени  идеите на  прагматичния конструктивизъм, с акценти върху: 

взаимодействието на субект – субектна основа, развитието на познавателната 

самостоятелност, на самооценката, чрез решаване на педагогически задачи, като 

системата е отворена за творчески решения, съдържанието е адаптивно и корелира с 

мотивите и интересите на обучаваните, с отчитане на междупредметните връзки, 

приложимост на знанията, подпомогната от новата информационно-образователна 

среда. 

3. Апробацията на този модел беше успешна по всички критерии от изследването. 

Използваните иновационни педагогически технологии  с приложение на съвременни, 

интерактивни методи като делови  игри,  дидактически игри, конкурси,  дебати,  

методи на науката в качеството на  учебни  методи, мозъчна атака, синектика, 

викторини и др., проблемно ориентирано обучение, интер-дисциплинарно проектно-

ориентирано обучение направиха по-ефективно обучението.  

4. Студентите от експерименталната група подобриха своите учебни знания и умения 

за общите принципи и закономерности на работа на машините и механизмите, 

основите на техническите и технологичните процеси, конструирането и моделирането 

и др. Те развиха и по-добре своето  техническо мислене с неговите важни 

характеристики – тясната връзка между абстрактно-теоретичните и практическите 

компоненти на производствено-технологичната дейност, опериране с пространствени 

представи,  постоянна помощ и опора от нагледния материал и др. Развиха по-добре и  

пространственото въображение и мислене чрез акцентуването на процеса на четене 

на чертежи, схеми, като обобщена нагледност и служещи като мост, връзка от 

знанията, изразени с понятия към конкретната практическа задача за изпълнение. 

5. Прилаганите в експерименталната група подходи и продуктивни стратегии допринасят  

значително да се подобри мотивацията на студентите, за формирането у тях на 

умения за сътрудничество и работа в екип, за резултатността  на техните знания по 

технологично обучение.  

6. Организираната информационно образователна среда обедини  обучаващи и 

обучавани и се наложи като нова връзка между организацията и 

самоорганизацията в учебния процес по методиката на обучение по техника и 

технологии. С прилагане на иновативни компоненти на виртуалната учебна среда в се 

повиши информационната осигуреност на обучаваните в експерименталната група. 
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Студентите от експерименталната група изградиха по-позитивно отношение към 

познавателната активност, творческо и изследователско отношение, сътрудничество 

при решаване на групови задачи. Значително се подобри и екипността, 

взамодействието и сътрудничеството в процеса на преподаване и учене. 

7. Структурираните критерии и показатели за оценка качеството и ефективността от 

обучението на студентите по методика на обучението по техника и технологии са 

надеждни и могат да бъдат прилагани при подобряване системата за оценяване.      

8. Всичко това дава основание да се смята, че е необходимо е по-активно прилагане на  

иновационните подходи, на интерактивните методи, по-тясно сътрудничество на  

студентите в процеса на обучение.  
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Справка за приносните моменти в дисертационния труд: 

 

 Систематизирани и обобщени са съдържание и характеристики на иновациите в 

обучението на студентите-педагози. 

 Направен е сравнителен анализ на традиционните и на иновативните подходи в 

обучението на студентите, като е посочена и нуждата от промяна на стратегиите както 

на преподаване, така и на учене. 

 Структуриран и апробиран е модел за продуктивно обучение за постигане на по-

висока професионална компетентност и личностно развитие на студентите-педагози по 

методика на обучението по техника и технологии, който се базира на интерактивното 

обучение. 

 Разработени са педагогическите условия за осъществяването на модела в 

педагогическата практика. 

 Създадена е методическа система за усъвършенстване на знанията и уменията  по 

методика на обучението по техника и технологии.  

 Организирана е система от  познавателни задачи за прилагане на модела за  

иновативно, интерактивно обучение. 

 Систематизирани са педагогически технологии (лекции, тестове, програми, 

методически материали, разработки на студенти, учебни пособия), за постигане на 

професионална компетентност на  студентите.  Стремежът е те да се оформят като 

програмно- методичен комплекс на базата на софтуерни инструментални средства.  

 Структурирани са критерии и показатели за оценка качеството и ефективността от 

обучението на студентите по методика на обучението по техника и технологии.       
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