
                                               
 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА STEM ЦЕНТЪР ЗА ТЕХНОЛОГИИ В 

КРЕАТИВНИТЕ ИНДУСТРИИ НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ И ЗА 

ВЪВЕЖДАНЕ STEM БАЗИРАНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Какво означават термините STEM и STEAM 

STEM /Science, Technology, Engineering, Math/ най-общо означава Наука, Технология, 

Инженерство, Математика. Подходът STEM обаче е много повече от съчитаниетто на 

понятията заедно. Това е философия на образованието, която обхваща 

преподавателски умения и учебни предмети по начин, който прилича на реалния 

живот. Като учебна програма STEM е основана на идеята за фокусирано обучение по 

четирите направления – наука, технология, инженерство, математика – в 

интердисциплинарен и приложен подход. Вместо да се преподават четирите дисциплини 

като отделни и дискретни предмети, тя ги интегрира в последователна парадигма на 

обучение, базирана на реално приложение. 

Това, което отличава STEM от традиционното образование е смесената учебна 

среда и демонстрира на учениците как научният метод може да бъде приложен в 

ежедневието. STEM отчита факта, че непрекъснатия напредък на технологиите променя 

начина, по който децата учат, свързват се с другите и взаимодействат по между си всеки 

ден. Вариант на STEM е STEAM, който включва А /Arts/ - изкуства, дизайн. 

Художественият дизайн и изкуствата са важна част от STEM-базираното образование, 

тъй като творческото мислене и разгръщането на творческите заложби са от съществено 

значение за развитието на иновации. Голяма част от STEM-уроците включват 

изграждане на модели и симулация на ситуации. 

 



                                               
 

 

 

Защо STEM е важно за учениците 

Обучението по STEM дава възможност на децата да изградят една цялостна картина за 

света, в който живеят. Чрез изследване и игра те се учат сами да правят изводи, да си 

обясняват дадени явления и да съставят собствена гледна точка за природата, хората, 

социалната и културна среда, която ги заобикаля на локално и глобално ниво. 

STEM позволява на учениците да преминат отвъд придобиването на теоретични знания 

и да се насочат към практическото прилагане на наученото. По този начин те придобиват 

широк спектър от умения и компетенции, които ще са им необходими в 21-век. 

Основен фокус на STEM в учебните планове 

Ученето в различен контекст помага учениците да се научат да бъдат адаптивни. Когато 

представим един и същи урок от различни перспективи, ние даваме възможност на 

учениците да бъдат гъвкави, да правят взаимовръзки между предметите и да работят при  

разнообразни обстоятелства. Те разбират по-добре понятия, феномени, явления, когато 

им предоставяме различен контекст за обучение и различни гледни точки, чрез които да 

ги изследват. 

Ранното представяне на тези професионални направления увеличава интереса към тях. 

Когато запознаваме малките деца със STEM идеи, ние създаваме основа за бъдеща страст 

и интерес към тези предмети, което може да доведе до продължаващо обучение и дори 

успешна кариера в тези области. 

STEM е забавно. Вместо да запомнят факти или да имат строго структуриран урок, 

децата могат да играят, докато учат. Много преподаватели смятат, че играта подпомага 

и засилва  ученето. А STEM уменията могат лесно да се развият чрез забавни и 

ангажиращи дейности. 

 



                                               
 

 

STEM-базирано обучение 

Работните места в реалния свят са интердисциплинарни. Рядко една работа изисква само 

един набор от знания и умения. Представете си един архитект – той използва науката, 

математиката, инженерството, технологиите и изкуството в своята ежедневна работа. От 

тук идва и необходимостта да научим децата как различните научни дисциплини 

се интегрират и работят заедно. Не е необходимо да настояваме децата да запомнят 

случайни факти. В момента имаме неограничен достъп до толкова много факти. Когато 

споря с някого, мога да извадя телефона си и след секунди да имам всички факти, които 

са ми необходими. Образованието вече не е запаметяване на факти. Вместо това на първи 

план излиза необходимостта да се мисли критично и да се оценява информацията. 

STEM обхваща 4-те принципа, идентифицирани като ключови в образованието на 

21-ви век: творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация. 

Най-важното е, че чрез включване на изследователски принципи и силно адаптивна 

рамка, която да отговаря на различните нужди на учениците, STEM помага да се насърчи 

любов към ученето. А най-важният подарък, който образованието трябва да даде на 

ученика е любов към ученето. 

Ползите от STEM образованието 

Чрез интегриране на дейностите по STEM в учебните области на децата се предоставя 

възможност за развитие на умения, необходими за адаптация в динамично развиваща се 

прагматична и технологична среда. Уменията, разработени чрез STEM им осигурява 

стабилна основа за успех, както в училище, така и в реалния живот. Учениците развиват 

ключови умения като: 

Творческо мислене; 

Критичен анализ; 

Работа в екип; 

Инициатива; 

Общуване; 

Математическа грамотност. 

 

 

 

 



                                               
 

 

II. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основни цели на настоящата стратегия са: 

 Въвеждането на STEM базирани учебни програми, в съответствие с дейността на 

училищния STEM Център, чрез което да се подобри качеството на преподаване, 

както и за да се повиши качеството на резултатите от обучението по науки. 

 

 Непрекъснатото професионално развитие на преподавателите през цялата им 

преподавателска кариера. 

 

 

 Привличане на високо квалифицирани и мотивирани хора, които да станат 

учители и за повишаване на статута и престижа на професията. 

 

 Фокус върху внедряване на резултатите от различни изследвания в подготовката 

на учителите, разработването на учебните програми, преподаването и обучението 

и оценката на знанията.  

 

 

 Разработване на подходящи програми за подготовка на учителите, включително 

повишаване на осведомеността им за научните изследвания, които се провеждат 

като цяло в сферите на STEM.  

 

 Насърчаване на механизмите за подкрепа на училищата и учителските екипи, 

работещи с рефлективни, базирани на доказателства подходи, напр. работа в екип 

и използване на взаимно обучение между учители преди наемането им на работа 

в училище, а и след това; както и механизми за колаборация между учителите и 

други заинтересовани страни, смесено обучение, иновации в учебните програми, 

учителите да бъдат отговорни новатори и образователни предприемачи. 

 

 Фокус върху стойността на всички дисциплини и на това как 

интердисциплинарността (STEAM, а не STEM) може да допринесе за по-добро 

разбиране и познаване на научните принципи и за решаване на обществени 

предизвикателства. 

 

 Въвеждане на подхода „От образование към работоспособност“ , чрез: 

Обучение за Наука чрез други дисциплини и запознаване с други дисциплини чрез 

Наука; 

Укрепване на връзките и синергиите между наука, творчество, предприемачество и 

иновации. 



                                               
 

 Повишаване уменията и  компетенциите в предучилищното образование, 

необходими в цифровизирания свят. 

 

 Специално внимание към проекти и образователни програми, които: 

Стимулират креативността, иновациите и предприемачеството през целия жизнен цикъл 

на образованието, 

Надграждат любопитството и развиват значението на образованието по науки за живота 

на учащите, включително връзките с обществените предизвикателства,  

Разработват иновативни практики на преподаване и оценяване в подкрепа на STEAM и 

междудисциплинарно обучение с акцент върху компетенциите за наука, иновации и 

образование към пригодност за заетост. 

 

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) 

Интеграцията на ИКТ в образованието играе важна роля за опростяване и подобряване 

на обучението на учениците. Тъй като светът става по-взаимосвързан и 

конкурентоспособен и с разширяването на научните изследвания и технологичното ноу-

хау, възникват нови възможности, заедно с по-сложни обществени предизвикателства. 

Преодоляването на тези предизвикателства изисква всички хора да имат по-добро 

разбиране за науката и технологиите, ако искат да участват активно и отговорно в 

процеса на вземане на решения, основани на науката и иновации, базирани на знанието. 

Подобряването на образователния процес за осигуряването на бъдещите изследователи 

с необходимите знания, мотивация и чувство за обществена отговорност е задължително 

за активното участие в иновационния процес. Училището трябва да разшири 

използването на ИКТ за обогатяване на научното образование за всички възрасти в и 

извън класната стая, включително чрез акредитирани онлайн курсове и програми в 

иновативни формати, за да подкрепи различните темпове на обучение за различните 

профили на учащите. 

 

IV. ОСНОВНИ ПОДХОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА STEM 

 

Фактори, които учителите трябва да вземат предвид, за да могат новостите в 

преподаването на STEM да се случват 

 фокус не само върху методите на преподаване, но и върху моделите на учене 

и запомняне на информация за учениците.  

 фокус върху когнитивния модел на мислене и разбиране на учениците;  

 фокус върху методи за изграждане на знания у децата на предишен опит.  



                                               
 

 Науката като развиваща чувството за разбиране на света - децата се нуждаят 

от излагане на нови преживявания, нови материали и възможности за 

изследване на нови идеи. Тази експозиция им дава основа за конструиране на 

смисъл.  

Иновативни подходи за преподаване на STEM 

 Подход на умения свързани с процеса - в подхода на уменията за процеса 

учителят помага на децата да развиват научни умения. Докато изграждаме 

научни знания, ние също искаме децата да развиват уменията и процесите, за 

да могат уверено да предприемат свои собствени разследвания. В подхода на 

уменията, свързани с процеса, педагогът се фокусира върху определено 

научно умение, като например наблюдение или комуникация, или някаква 

комбинация от умения за процеси.  

 

 Воден подход за откриване - децата се опитват да осмислят своя свят чрез 

собствените си изследователски игри и, ако се приеме конструктивистки 

подход към ученето, децата изграждат собствените си разбирания от 

собствения си опит. Въпреки това, децата са ограничени в това доколко 

откритието, което правят може да помогне за постигането на разбиране. 

Взаимодействието с връстници и възрастни осигурява допълнителен стимул 

за по-нататъшна осъзнатост по отношение на разбирането.  

 

 

 Интерактивен подход и учебен подход за проучване - интерактивният 

подход към обучението признава това децата да имат свои легитимни въпроси, 

на които биха искали да намерят отговори. При този подход въпросите на 

децата са водещи в изследванията, а ролята на педагога е да осигури ресурси 

и ръководство / рамка, около която да се оформят проучванията. Педагогът 

подкрепя развитието на идеите на децата, пита фокусираните въпроси, 

предлага алтернативни начини на мислене и помага да се развият реакциите 

на децата.  

 

 Проблемно-базираният обучителен подход - при проблемно-базираното 

обучение учителят предоставя проблем на децата, обикновено в малки групи, 

и им дава време да се опитат да го решат. Това е подход, насочен към детето. 

Проектен подход - при проектния подход децата участват съвместно в 

конкретен проект, който изисква разрешаване на проблеми свързани с 

конкретна потребност. Иновациите в преподаването и изучаването на науката 

през последните години са фокусирани върху технологично подпомагания 

образователен процес и подхода за повишаване на креативността, 

насърчаващи учениците да генерират нови идеи. Технологичните подходи за 

обучение са свързани с игри, виртуални лаборатории и др.  



                                               
 

 

V. ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ ПО STEM  

Необходимост от обучение за учители по STEM предмети 

За да се направи интеграцията на иновациите в образователния процес на STEM  (science, 

technology, engineering and mathematics или на български – наука, технология, 

инженерство и математика), успешните училищни администратори трябва да вземат 

предвид професионалното развитие на учителите като един от ключовите фактори. 

Въпреки потенциалните ползи от иновациите в образованието по STEM, прилагането на 

промените е изправено пред няколко предизвикателства, едно от най-сериозните от 

които са познанията, които преподавателите притежават.  

За да прилагат ефективно иновациите в STEM образованието, учителите трябва да 

имат задълбочени познания за науката, технологията, инженерното и 

математическото съдържание, което преподават, но освен това трябва да имат 

специализирани познания за това как да преподават STEM съдържание на 

учениците, т.е. конкретни педагогически знания по темата. 

Необходим е анализ на нуждите на учителите за допълнителна подготовка, която да ги 

подпомогне да преподават на учениците по начин, по който те могат да работят по STEM 

изследвания, и така те да могат да проектират и използват учебната среда ефективно. 

Ключова роля в този процес имат програмите за обучение на учители. Взаимодействието 

между наука и математика показва, че не е достатъчно един учител да притежава 

преподавателски познания само в тяхната основна област. Проучванията, които 

анализират използването от учителите на подобни области в тяхната основна област, 

показват, че все още има проблем с това. Например учителите, които са изучавали 

физика, не са задоволителни по математика, а учителите по математика не могат да 

използват математически знания, докато прилагат научни експерименти. Учителите, 

които ще реализират STEM образование, се нуждаят от много курсове и работни срещи, 

които показват как да се интегрират STEM области, докато се опитват да решават реални 

проблеми в сътрудничество. В резултат на това сътрудничество се формират 

професионални учебни общности и се подобрява сътрудничеството между учителите в 

групите. Ето защо основните програми за обучение на учители в областта, като например 

науката, технологията, инженерството (дизайн) и преподаването на математика, трябва 

да включват курсове, които поддържат интегрирани преподавателски знания, и трябва 

да има професионална комуникация и възможности за сътрудничество за учителите от 

подобни области. 

Разработване на реални научно-образователни сценарии в училище и прилагане на 

интердисциплинарен подход към STEM образованието 

Основна цел на STEM моделът на образование е да промени подготовката на учениците 

не за индустриална икономика, а за икономиката на 21-ви век, която е основана на 

знанието, т.е. икономика, в която растежът зависи от количеството, качеството и 



                                               
 

достъпността на наличната информация, а не от средствата за производство (както беше 

в индустриалната икономика на 20-ти век).  

Изобретяването и разрешаването на проблеми не са само за лабораторните 

изследователи, които са се отдалечили от класната стая. Учениците още от начален курс  

могат да се чудят, да проектират и да измислят истински продукт, който решава реални 

проблеми.  

Уроците STEM, които се изграждат върху сценарии от реалния живот, са организиран, 

отворен подход за изследване, който насърчава творчеството. Решаването на казуси е 

всъщност сърцевината на STEM проучванията. Осигуряването на ученици с реални 

казуси за решаване стимулира тяхното любопитство и интереси в изследователския 

подход. Но идентифицирането на реални казуси, които учениците могат да решат, също 

е една от трудните части на създаването на уроци по STEM.  

Концепцията за прилагане на интердисциплинарен подход към STEM 

образованието е предизвикателство, тъй като интеграцията на субектите е нещо 

повече от просто поставяне на различни тематични области заедно. Идеята за 

интеграция на учебната програма идва от осъзнаването на преподавателите, че 

проблемите в реалния свят не са разделени в изолирани дисциплини, които се 

преподават в училищата.  

В много случаи учителите се нуждаят от умения, които засягат различните дисциплини. 

Важно е да се разграничат концепциите за мултидисциплинарен и интердисциплинарен 

подход. Като цяло, мултидисциплинарното обучение започва и завършва с предметно-

ориентирано съдържание и умения, а от учениците се очаква да свържат съдържанието 

и уменията по различни предмети, които са преподавани в различни часове. 

Концепциите за интердисциплинарната интеграция са взаимосвързани отвъд една тема, 

така че те обхващат тематични области и се фокусират върху интердисциплинарното 

съдържание и умения, а не върху съдържанието и уменията, основани на предмета.  

Основните елементи, които трябва да бъдат разгледани в интердисциплинарната учебна 

програма, включват такива умения и знания като критично мислене, умения за решаване 

на проблеми и свързване с обучителни преживявания, свързани с личните значения. Ако 

третираме интеграцията на STEM като вид интеграция на учебната програма, тя проявява 

своята експресия; учебен подход, който интегрира науката, технологията, 

инженерството и математиката. Интегрирането на STEM предлага на учениците една от 

най-добрите възможности да преживеят обучение в реална ситуация, а не да научат на 

части и да ги асимилират на по-късен етап.  

Ефективно интегрираната STEM програма в класната стая трябва да предлага на 

учениците в учебния час да могат да изпълняват задачи като: 1) да решават казуси, 

2) да бъдат новатори, 3) изобретатели, 4) логически мислители, и също така да 

могат да разберат и развият уменията, необходими за 5) самостоятелност и 6) 

технологична грамотност. 



                                               
 

 

VI. ПОСТИГАНЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ, ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ 

Оценка на адаптивността на всеки иновативен подход за преподаване на STEM в 

учебния процес в училище 

1. Програмата, към която е насочена иновацията (например нейния интензитет, 

структура, размер, подход, съдържание, обучителни процеси, обучителни 

материали, пасване в програмата и прочие);  

2. Конкретното обучение, към което е насочена иновацията (екип, квалификации, 

запознатост с методологията и др.) 

3. Контекстуални фактори, въздействащи върху обучението (финансиране и 

прочие);  

4. Целите по отношение на това, което искаме учениците да научат (процесът на 

избор, който правят учениците, езикови умения, предишно образование, 

академични постижения, контекстуални фактори, влияещи на ученето, като 

разпределяне на времето).  

 

Критерии за определяне на промените в традиционните образователни подходи към 

иновативни 

 

ИНОВАЦИИ В КЛАСНАТА СТАЯ: ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ 

- Възможност за учениците да създават свои собствени експерименти;  

- Възможност за учениците да обясняват своите собствени идеи;  

- Обясняване на релевантността на науката в ежедневните дейности;  

- Използване на запаметяването на факти като педагогическа техника.  

- Използване на компютри и симулации за учене;  

- Използване на компютри за упражняване на умения и процедури.  

 

ИНОВАЦИИ В УЧИЛИЩАТА: РАБОТНИ ПРАКТИКИ И РЕСУРСИ  

- Сътрудничество между учителите под формата на взаимно наблюдение;  

- Сътрудничество между учителите посредством обучителни дискусии едни с други;  

- Професионално развитие за насърчаване на критичното мислене на учениците и 

уменията за решаване на проблеми/задачи; 

 - Наличност на лаптопи и таблети в училищата.  



                                               
 

 

ИНОВАЦИИ В ОТНОШЕНИЯТА С ТРЕТИ СТРАНИ  

- Включване на родителите в училищните дейности;  

- Обществено достояние за информация, свързана с постиженията на училището 

 

Основни критерии за ефективност на STEM обучителни програми 

- Обучителен принцип едно: поставяне на обучението в центъра, насърчаване на 

ангажираност, така че обучаемите да се разглеждат и разбират като такива.  

- Обучителен принцип две: гарантиране, че обучението е социално и често съвместно.  

- Обучителен принцип три: настройване към мотивация на учениците. 

- Обучителен принцип четири: ярка чувствителност и осъзнатост по отношение на 

индивидуалните различия в предишното знание.  

- Обучителен принцип пет: изискване от всички обучаеми, но без излишно 

претоварване. 

 - Обучителен принцип шест: използване на оценяване, което отговаря на тези цели, 

без поставяне на фокуса върху формалната обратна връзка.  

- Обучителен принцип седем: насърчаване на хоризонтална свързаност на 

обучителните дейности и предмети, в и извън училището 

 

VII. СВЪРЗВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО С МЕСТНИТЕ НАУЧНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Сътрудничеството между формалните и неформалните доставчици на образователни 

услуги, предприятията и гражданското общество следва да се засили, за да се осигури 

подходящо и значимо ангажиране на всички участници в обществото с науката и да се 

увеличи интересът към научните изследвания и кариерата, основана на науката, за 

подобряване на пригодността за заетост и конкурентоспособността. Необходимо е да се 

насърчи "отвореното училище" където:  

- училището, в сътрудничество с други заинтересовани страни, да бъде агент на 

благосъстоянието на общността;  

- семействата се насърчават да станат истински партньори в училищния живот и 

дейности;  

- предприемачи и гражданско общество участват активно в реализирането на проекти от 

реалния живот в класната стая;  



                                               
 

- се подкрепят партньорства между учители, ученици, изследователи, иноватори, 

професионалисти в предприятията и други заинтересовани страни в области, свързани с 

науката, за работа по предизвикателства и иновации в реалния живот, включително 

свързани с етични и социални и икономически въпроси;  

- се споделят насоки как да се интегрират отговорността и отзивчивостта в официалното 

и неформалното научно образование, следвайки принципите на КСО (Корпоративна 

социална отговорност) и RRI (Отговорни изследвания и иновации);  

- се насърчават партньорства, които възприемат създаването на мрежи, споделянето и 

прилагането на научни и технологични резултати от учители, изследователи и 

специалисти от различни предприятия (стартиращи фирми, МСП, големи корпорации).  

Връзката между учени, изследователи, преподаватели по наука и медиите трябва да бъде 

засилена, за да се осигури по-ефективна обществена комуникация по начин, който прави 

основните проблеми и последици разбираеми в училищната общност. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Фокусът за успешното реализиране на настоящата Стратегия се  обуславя от:  

● сътрудничеството между учителите и външни организации, като висши учебни 

заведения (ВУЗ), академии, изследователски лаборатории, бизнес и обществени групи, 

различни неформални участници, насърчаващи науката, включване в проекти на 

програма Erasmus+, както и научни музеи, предприятия и граждански и обществени 

организации и др .;  

● сътрудничество при проектиране и разработване на обучителните програми и 

подобрени ИКТ среди;  

● стабилна подготовка на учителите по науки, както и дългосрочни инициативи за 

професионалното им развитие;  

● активна ангажираност на учениците и семейството в образователния процес. 
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