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СТРУКТУРА НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА 
ИНСТРУМЕНТАРИУМА

1.Въвеждане на контекста

В предишната дейност (OI1-A1-Определение на предизвикателствата и възможностите при 
преподаването на STE(A)M предмети на ученици със СОП) бяха сравнени резултатите от 
изследванията по отношение на STEAM обучението със специален фокус върху учениците със СОП 
от страните - партньори (Португалия , Малта, Гърция, България, Литва и Италия), завършвайки с 
обобщен списък с предизвикателства. (Вижте таблицата към т. 3).

В тази дейност (А2), базирана на идентифицираните от партньорите предизвикателствата, е 
разработена методологията за създаване на образователния инструментариум. Методологията 
адресира всички идентифицирани ключови предизвикателства.

Образователният комплект ще предостави ключови дидактически инструменти, свързани със 
STEAM, фокусирайки се главно върху прехода от STEM към STEAM. Учениците, обхванати в 
STEM програми, могат да имат повече възможности за учене в рамките на предметите в сферата 
на научките, но в същото време вниманието следва да се фокусира върху ключови умения, 
произтичащи от творческия подход като приложение, създаване, иновации, любопитство и 
критично мислене.

Следователно образователният комплект ще бъде насочен към развитието на ключови умения, 
произтичащи от образованието STEAM, като критично мислене, работа в екип, решаване на 
проблеми и творчество. По отношение на аудиторията, развитието на такива умения става още 
по-важно, когато става въпрос за ученици със СОП: поради тази причина инструментариумът ще 
бъде разработен, за да се обърне специално към тази целева група.

Методологичният подход се основава на изследователския подход в образованието и пректно 
базираното обучение, които са ключови за STEAM обучението. Те позволяват създаването на 
среда, в която процесът на обучение поставя ученика в активна позиция, а учителя – в ролята 
на „фасилитатор“. Тези подходи правят връзка между интересите на учениците, учебното 
съдържание, проблемите от реалния свят на учениците. Преживяването на собствения опит в 
процесите на търсене на решения и изследване на проблемите водят до повече задълбоченост на 
знанията и свързването им с реални контексти. 
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Основни сфери Предизвикателства

A. Процеси &
Методология

1
Липса на иновативно преподаване. Учителите не прилагат или 
адаптират различни инструменти, за да включват всички учебни, 
педагогически умения и методи на преподаване.

2 Липса на индивидуално планиран и систематично контролиран 
процес на обучение по STEAM обучение за деца със СОП.

3 Разделяне на учениците по пол, култура и стилове на обучение.

4 Липса на образователни методи по отношение на оценката на 
знанията заедно със способностите и компетентностите.

5 Липса на мултидисциплинарен и съвместен преподавателски 
подход, особено по отношение на учениците със СОП

6 STEAM все още се разглежда като поредица от практически задачи 
в рамките на определени събития.

B. Училищна 
организация

7
Липса на експерти по STEAM в училище, които биха могли 
да помогнат на учителите или на учителите по специалното 
образование да разработят STEAM предмети по педагогика, по-
приспособими за учениците със СОП.

8 Липса на подходяща инфраструктура, съоръжения и техническа 
поддръжка за подпомагане на деца със СОП.

9
Недостатъчно време - Преподавателите са твърде заети и 
класовете се състоят от много ученици, за да организират 
образователния процес, така че той да може да бъде приложен в 
класната стая

10 Учебната среда не е благоприятна за взаимно обучение и подкрепа 
между деца и възрастни.

11
Липса на гъвкавост в учебните програми, за да се даде 
възможност на преподавателите да използват различни методи на 
преподаване.

2. Целева група за инструмента.

Образователният комплект е инструментариум за учителите в средните училища, за да улесни 
качествено STEAM обучение за всички ученици. Инструментариумът ще се съсредоточи върху 
разработването на учебни материали и дейности, подходящи и за ученици със специални 
образователни потребности, за да позволи приобщаващо и ефективно STEAM образование.

Конкретни целеви групи са учениците в две възрастови групи - 12-15 години и 15-18 години. Освен 
това ще се обърне специално внимание към учениците в рамките на ниво 2 на ЕКР.

3. Предизвикателства, адресирани от инструмента.

В следващата таблица са представени основните предизвикателства, идентифицирани в рамките 
на проучванията, напрвени в партньорски страни по отношение на STEAM обучението със специален 
фокус върху учениците със СОП.
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C. Обучение на 
учители

12
Липса на обучение на учители за придобиване на подходящи 
умения и знания, за да отговори успешно на съвременните 
изисквания на общността STEAM.

13 Липса на мотивация на учителя за професионално развитие и 
задълбочено разбиране на предмети STEAM

D. Учебни програми 
и план

14
Преподаването на STEAM е по-теоретично. Критичното мислене, 
проблемите, базирани на проучвания, съвместно обучение, 
креативност, експериментално и партньорско обучение не се 
използват изцяло във всички области на учебната програма.

15
Има голяма разлика между преподавания материал и езика, 
използван в днешната реалност. Дискусиите в класната стая 
между учители и ученици се характеризират с дълбоко езиково 
разделение.

16 Понастоящем STEAM and Robotics не е част от учебната програма в 
задължителното образование.

E. Обучителни 
ресурси

17
Липса на подходящи образователни и цифрови ресурси / техники, 
софтуерни програми, игри в STEAM и Robotics специално за 
ученици със СОП.

18
Липса на студентски опит в образователни ресурси (роботи, 
сензори, експерименти, специфичен софтуер, уеб базирани 
симулатори, лаборатория по изкуства, образователни игри и 
неконвенционални методологии и др.)

19 Липса на специфични научни изследвания за връзката между 
учениците със SEN и STEAM подходи.

Всеки партньор ще предложи седем (7) дейности, свързани с предизвикателствата от таблицата. 
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4. Методология 

Методологиите, които обикновено се използват в обучението по STEAM, са описани по-долу. 
В този проект обаче методологичният подход при проектирането на инструментариума ще се 
основава на изследователския подход в  STEAM обучението.

Проектно – базирано обучение

Проектно – базирано обучение  насърчава учениците да учат и прилагат знания и умения чрез 
последователност от ангажиращи ги дейности, в които развиват уникален личен опит. Проектно 
– базирано обучение предлага възможности за по-задълбочено обучение в различни контексти и 
по интересни за учениците теми. По този начин се формират умения, свързани с продължаване 
на обучението на по-високи нива и готовността за кариера.

Проблемно - базирано обучение

Проблемно - базираното обучение е фокусирано върху работа по различни проблеми, свързани 
с учебното съдържание по даден предмет. Работейки заедно в групи за решаване на избрани 
проблеми, учениците развиват мотивация за учене.

Изследователски подход

Това е образователен подход, който се фокусира върху изследване и решаване на проблеми. В 
рамките на STEAM той се се фокусира върху практическия опит и творческия начини за решаване 
на проблемите, ангажира учениците чрез осъществяване на връзки между теория и практика 
чрез различни по обхват и дълбочина проучвания. Това е подход към ученето, който насърчава 
учениците да участват в решаването на проблеми и ученето чрез преживяване и опит.

Според Exploratorium’s Institute for Inquiry в Сан Франциско, „Изследването е подход към ученето, 
който включва процес на изследване на природния или материалния свят и който води до задаване 
на въпроси, правене на открития и тестване на тези открития в търсене на ново разбиране. “

Базираното на проучване STEAM обучение отразява процесите и мисленето, които учените, 
инженерите и иноваторите използват в реалния свят и е много повече от просто практическо 
обучение. „Науката, основана на изследвания, понякога се свързва с„ практически “наука“. Макар 
да знаем, че активното ангажиране на децата с „практическа“ наука е важно, това не е достатъчно. 
Науката, базирана на изследвания, използва разнообразните практики, които учените използват 
за изучаване на природния свят. Добре разработената, базирана на проучвания учебна програма 
е подходяща за всички възрасти на учащите и ефективно преподава научно съдържание, като 
същевременно развива научни навици на ума.“.

Базираната на проучване STEAM класна стая съчетава изучаването на терминология и 
съдържание с активни процеси на задаване на въпроси и търсене на отговори. „Ученето на 
науките“ чрез изследователския подход към преподаването и ученето е важно защото по този 



Образователни материали 
& Насоки

- 7 -ERASMUS+ project  
2019-1-PT01-KA201-060762

начин учениците получават възможности да изследват даден проблем, да търсят възможни 
решения, да правят наблюдения, да задават въпроси, да тестват идеи, да мислят креативно и да 
използват интуицията си. Учениците имат възможност да оформят обяснения за изследваните 
явления, да разработят концепции и процеси и да оценят своите разбирания в светлината на 
наличните доказателства. Този подход при преподаването и организиране на ученето разчита 
на това, че учителите осъзнават важността на представянето на проблеми на учениците, които 
ще оспорят сегашните им концептуални разбирания, така че те да разбират необходимостта от 
преосмисляне на шаблоните в мисленето си и да конструират нови разбирания.

Този подход се стреми да ангажира учениците в автентичен процес на научно откритие. От 
педагогическа гледна точка сложният научен процес е разделен на по-малки, логически свързани 
единици, които насочват учениците и насочват вниманието към важни характеристики на научното 
мислене. Тези отделни единици се наричат „изследователски фази“ и наборът от последователни 
връзки между фазите образува цикъла на изследването. Основните фази са:

1. АНГАЖИРАНЕ. Учениците участват чрез стимулиране на техните предварителни знания и 
тяхното любопитство, което е в основата на всяко смислено учебно преживяване. От тях се 
иска да формулират свои собствени въпроси, свързани с учебния предмет и да идентифицират 
проблема.

2. ИЗСЛЕДВАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ. Учениците събират информация, експериментират и 
експлоатират ресурси, след което споделят своите идеи помежду си и се питат един за друг 
за собствения си опит и изследване. Тези две фази могат да бъдат разделени на две различни 
стъпки.

3. ЕКСПЕРИМЕНТ. учениците генерират достъпно, уместно и любопитно действие, за да проверят 
своите хипотези в изследването.

4. ОБЯСНЕНИЕ. Учениците съобщават и обясняват своите открития пред свои връстници и/или 
възрастни в ролите на родители, учители, експерти.

5. РЕФЛЕКСИЯ. Уучениците отново обмислят първоначалния въпрос, изминатия път и 
действителните заключения, въз основа на обратната връзка, получена от предишната фаза.

6. ОЦЕНКА. Представянето на учениците от страна на учител се оценява само по предварително 
споделен набор от критерии и показатели. 

Първи стъпки в базирано на изследване STEM / STEAM обучение

Въпреки че създаването на базирани на изследвания STEAM или STEM уроци може да изглежда 
предизвикателно, направете го стъпка по стъпка. 

Започнете с тема, която знаете, че ще заинтересува вашите ученици. Кой STEAM предмет ще 
генерира набор от въпроси, идеи и проблеми за вашите обучаеми? Може би вашето училище 
спори за харченето на пари за слънчеви панели или училищна градина. Може би вашите ученици 
обичат да говорят за най-новите приложения. След като имате предвид една тема, запишете 
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какво искате да изследват, наблюдават, експериментират, анализират и усъвършенстват. След 
това си представете вашите ученици в края на този STEAM урок или модул и направете списък 
с резултатите от обучението, които искате да постигнат чрез независимо и групово проучване. 
Сега имате солидна структура за начало.

Връзка и взаимовъздействие на изкуствата и STEM

STEM образованието отдавна се възхвалява за приноса си към задълбоченото преподаване и 
учене. Но STEM е нещо повече от класове по роботика и кодиране. STEM е преднамерената връзка 
между две или повече от тези избрани области на съдържание, за да стимулира наблюдение, 
изследване и решаване на проблеми, излизащи извън границите на отделна предметна област. STEM 
образованието предоставя среда за преподаване и обучение, която не само преподава уменията в 
областта на науката, технологиите, инженерството и математиката, но и средствата за свързване на 
тези умения чрез основните процеси на интерпретация, комуникация, анализ и синтез.

Въпреки че тези четири области на STEM със сигурност са в основата на настоящите икономически 
двигатели, има някои ограничения. Истинските STEM фокусирани образователни центрове 
са точно в тези четири области. Но само включването и вграждането на технологията не прави 
нещо „STEMified“. Вместо това е важно как използвате тази технология като начин за улесняване 
на процеса за създаване на смисъл в рамките на посочените резултати. Освен това STEM сам по 
себе си не отчита невероятното творчество и елементи, открити в изкуствата, които осигуряват на 
учениците инструменти за разработване на оригинални идеи и решения.

Интеграцията на изкуствата е друг подход, който предоставя на учениците възможност да изследват 
множество области на съдържание едновременно и комплексно. Интеграцията на изкуствата 
ангажира учениците в изучаването на всякакви области на съдържание в и чрез изкуствата. Това 
означава, че всеки предмет може да се преподава чрез умишлена връзка с изкуството. Така например 
учениците могат да четат картина на Норман Рокуел, използвайки Common Core ELA Standards или 
други опции за визуални изкуства. Освен това учениците могат да изследват научния метод чрез 
елементите на музиката. Както при STEM, този подход не е просто „добавка“, а автентичната връзка 
на стандартите, които се преподават заедно и се оценяват справедливо. Учениците имат достъп до 
умения, таланти и процеси, научени в класната стая по изкуства, за да изследват други теми и да 
развият лично разбиране за връзките между различните области на съдържанието. Интеграцията 
на изкуствата също има някои ограничения в своя подход - лесно се тълкува погрешно и може да 
бъде трудно да се премине от подобрение към истинска интеграция. Твърде често изкуствата се 
използват като привнесен елемент в урока, а не като истинско средство за свързване и увеличаване 
на разбирането. Освен това трябва да се отбележи, че специалистите по изкуства могат да се 
чувстват застрашени от интеграцията на изкуствата, ако фокусът е предимно към другото предметно 
съдържание. Интеграцията на изкуствата може да се случи само ако има силна програма по изкуства 
и специални уроци по изкуство, тъй като учениците се нуждаят от тези умения и процеси преди да 
се включат в интегриран урок. И все пак без професионално обучение и подкрепа учителите често 
могат да пропуснат този ключов елемент. STEAM е подход, който използва STEM и изкуствата, за 
да насърчи обучението, което показва съвременните връзки между науките и изкуствата. STEAM 
обединява ключовите въпроси – какво, как, кога, защо. Мислете за STEAM като за преподаване 
чрез интегрирани планове, където информацията се подготвя, споделя, изследва и формира в нови 
начини за виждане и съществуване чрез съвместно поемане на риск и творчество. Това означава, 
че учениците използват уменията и процесите от науката, технологиите, инженерството, изкуствата 
и математиката, за да се замислят дълбоко, да задават въпроси, чийто отговори не могат да бъдат 
намерени еднозначно в Google, и да решават проблеми.
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Използването на изкуство в STEM проекти използва силата на STEAM, което помага на учениците 
да разберат колко разнообразни и въздействащи са изкуствата. Проектите STEAM помагат на 
учениците да открият как изкуствата са неразделна част от процеси и продукти, които включват 
наука, технологии, инженерство и математика. Изкуствата също могат да помогнат за увеличаване 
на ангажираността, тъй като учениците могат да свържат артистични среди, които им харесват (като 
визуални изкуства и музика), с повече технически проекти, които в началото може да изглеждат 
обезсърчително, като например създаване на приложение или програмиране на робот. Те са в 
състояние да съчетаят познатото с непознатото, придобивайки нови умения и откривайки света на 
артистичните иновации.

Днешните иноватори са креативни, работят съвместно в отворени работни пространства, споделят 
идеи в глобален мащаб с други мислители и комбинират своите STEM сили с някои убийствени 
STEAM таланти. Днешните служители на Google не са просто софтуерни инженери или програмисти, 
които седят в тъмни стаи, осветени само от компютърни монитори. Те са дизайнери, които прекарват 
20% от времето си в разработване на вълнуващи ги и вдъновяващи проекти. Но решаваща стъпка в 
техния творчески процес включва изследване и затова подходът, основан на изследване, извежда 
STEAM на следващото ниво.

5. Образователни инструменти

Шаблонът, който трябва да бъде разработен за O1-A3, е много обяснителен и лесен за използване 
и се намира в документ [IO1-A3-4_STEAM4SEN_TEMPLATE_DIMITRA].
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