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„ Формиране на ключови компетентности у учениците чрез 
провеждане на бинарни уроци и работа в малки учебно-
изследователски групи в областта на STEAM образованието“



Ключови компетентности, необходими  за утре

1. Комуникативни умения на роден език

2. Комуникативни умения на чужд език

3. Математическа грамотност и базови познания в областта на
науките и технологиите

4. Дигитални компетентности

5. Умения за самостоятелно учене и събиране на информация

6. Граждански компетентности и умения за междуличностно
общуване

7. Предприемачество

8. Културни компетентности – изразяване на идеи, творчество,
емоционално и естетическо съпреживяване на света чрез
музика, литература, пластични изкуства



Образователните дейности по преподаването на тези 
предмети е огромна отговорност, а също така и 
предизвикателство за нас учителите. Как можем да 
провокираме учениците да преживеят целия ентусиазъм, 
цялото чудо на науката? Как да свържем уроците по 
математика и природни науки с ежедневието? Чрез STEM 
образованието! То е основано на идеята за фокусирано 
обучение по четирите направления – наука, технология, 
инженерство, математика – в интердисциплинарен и 
приложен подход,  интегрира ги, базирано на реално 
приложение.
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STEAM образование

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Maths) е концепция за 
обучение, която се стреми да вдъхнови младите да се развиват в сферата на 
науката и технологиите. Целта й е да се развие естественото любопитство на 
децата, учениците и студентите, творческият им потенциал, умението да 
наблюдават, да правят хипотези и изводи, да търсят решения, както и да 
правят подобрения и иновации. С този подход, те се учат да наблюдават, 
изследват, експериментират и обясняват, а не просто да запомнят и 
възпроизвеждат информация
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Това, което отличава STEAM от традиционното 
образование е смесената учебна среда, 
приложението на различни учебно-методически 
форми и стратегиии, демонстрирането как научния 
метод може да бъде приложен в ежедневието. 
STEAM отчита факта, че непрекъснатия напредък на 
технологиите променя начина, по който учениците 
учат, свързват се с другите и взаимодействат 
помежду си всеки ден.
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Голяма част от STEM-уроците включват изграждане на модели и 
симулация на ситуации, насърчават различен вид творчество в 
научното изследване и нова гледна точка за неговото приложение 
в действителност. STEAM обезпечава подготовката на учениците за 
утрешния ден
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Защо бинарни уроци?

Една от възможностите за решаване на задачите за оптимизацията на образованието и за 
излизане от шаблона на традиционния урок е бинарният урок. Това е нeтрадиционен вид 
урок. Общият познавателен проблем се разглежда и се решава чрез материал на два учебни 
предмета в два по продължителност учебни часа 40+40. Бинарният урок–това е творчество на 
двама учители, което прераства в творчески процес на учениците. Защо? Защото на границата 
на науките е винаги интересно, защото дейностите там предизвикват  висока мотивация. А 
това е главната цел на образованието – да увлечеш учениците, да провокираш творческо 
търсене и познавателна активност! 
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• - У ученика се формира цялостен образ за обкръжаващия го свят;

• - Активизират се знанията и уменията на учениците по математика в 
практически ситуации;

• - Учениците се запознават с различни приложения на получените знания и
умения;

• - Увеличават се знанията и уменията в областите на тези учебни предмети. 
Формират се компетентности;

• - Развиват се елементите на общочовешката култура, навиците за колективна 
работа и творческа дисциплина.   
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Какво е малка учебно-изследователска група?

Малка учебно-изследователска общност /група/ е група от хора, 
които имат обща цел, решават общи задачи, формирали са 
емоционална връзка помежду си, преживяват се като част от по-
голяма група и имат интерес да представят общ продукт. 
Общността има споделени ценности, а чувството за групова 
отговорност е силно.
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Характерни черти на всяка малка учебно-изследователска група:

- обща цел, общи задачи и дейности, добра организация;

- взаимодействие и интензивни взаимоотношения между членовете;

-чувство за принадлежност към групата, използване на „ние” при представяне на резултатите 
и изводите от общата дейност;

- наличие на кохезия, базирана върху интереса към общите дейности;

- развитие на обща воля.
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Малка учебно-изследователска група е обединение от няколко 
ученика, които имат общи цели и решават конкретни 
изследователски задачи. Те осъществяват взаимодействие 
помежду си, имат пряк контакт, съвместна дейност, взаимен обмен 
на мисли, преживявания и имат общ ментор /ментори/. 
Параметрите за числеността на групите обикновено са между 3 и 5
члена. 
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Работата в малки учебно-изследователски групи съдейства за:
- активизиране на учениците, за повишаване качеството на знанията, уменията 
и навиците;
- стимулиране и развитие на мисленето, на творческите способности за 
формиране на положителна STEM мотивация и познавателни интереси;
- осъществяване на диференциация и индивидуализация на обучението;
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- формиране на учебно-познавателни умения и навици;
- стимулиране на съревнованието между учениците и групите;
- формиране на умения за организация и координация на съвместните 
действия;
- развитие на самоконтрол и самооценка у учениците;

- повишаване на мотивацията на учениците за отговорна учебна дейност;
- усъвършенстване на вътрешноколективните отношения, на умения и навици 
за групова дейност.
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Етапи в работата на малките учебно-изследователски групи:

Мотивация за участие: Провеждат се различни дейности, които провокират 
интереса, уточняват се множество значими за всеки ученик цели;

Формиране на групите: Групите се формират, слага се начало на дейността 
им; Разпределяне на отговорностите: Изясняват се целите и ролите в групата;

Насочване: Постига се единство за начина, по който групата ще работи, 
уточнява се как ще се осъществява комуникацията с ментора /менторите/;
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Дейности: Групата работи и решава своите конкретни изследователски задачи. 
Развитието на отношенията в групата, намирането на общи черти и споделени 
възгледи укрепва сплотеността на групата.

Представяне на резултатите: Групата представя резултатите от своята работа -
презентации, табла, макети, динамични модели; 

Оценяване на постиженията: Разработени са критерии за оценка.
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Един от най-важните аспекти на работата в малките групи е, че тя е насочена
към учениците, мотивира и насърчава ангажираността им, активизира 
възприятията и способностите на личността, включва активно учене и че 
учителят /менторът/ действа по-скоро като фасилитатор на обучението. Ето 
защо дискусията, диалогът и сътрудничеството между учениците са от основно 
значение за ефективното учене в малки учебно-изследователски групи.     
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Какво са зелените 
решения?

Зелените решения са отговора на хора и компаннии на 
екологичните проблеми,предизвикани от 
неконтролираните човешки дейности.И това всъщност е 
резулататът ,който нашите зелени решения се стремят 
да постигнат.БОРБА ЗА ПО-ДОБРА,ПО-ЗЕЛЕНА И ПО-
ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА!









” Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de 
le prévoir, mais de le rendre possible. “
Antoine de Saint Exupéry, Citadelle, 1948

„Що се отнася до бъдещето, не става 
въпрос да го прогнозираме, а да го
направим възможно. “
Антоан дьо Сент Екзюпери, Цитаделата, 

1948 г

















2021 STEM Discovery Campaign!
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