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Анотация: При провеждането на промени в сферата на образованието, които определено могат да бъдат класифицирани като субстантивни, свързани основно с начина /методиката/ на преподаване от особено значение са
тези от тях, които намират отражение в отделни елементи /стадии/ на образователния конструкт. В тази връзка подготвяната от доста години промяна в полето на технологичното обучение в училище поставя за решаване на доста
болезнени проблеми, които са свързани основно и главно с изменения на първо място на самия програмен модел /
продукт/. На второ място да оптимизират традиционните постановки за ролята и мястото на основното методическо
средство за обучение-учебната задача с техническо условие. На трето място да обосноват нуждата от приложение на
нови, динамични и контролирани методи /постановки/ за тяхното извеждане, решаване и контрол.
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Abstract: In conducting changes in the field of education, which can definitely be classified as substantial, mainly
related to how the methodology of teaching are of particular importance are those of them that are reflected in individual
elements /stages/ of the educational construct. In this regard, a change in the field of technological training in school has been
set up to solve rather painful problems that are mainly related and mainly changes in the first place of the program /product
itself. Secondly, to optimize traditional productions for the role and place of the main methodological tool for the training
task with a technical condition. Thirdly, justify the need to apply new, dynamic and controlled methods /productions/ for
their removal, solving and control.
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Аннотация: При проведении изменений в сфере образования, которые однозначно можно классифицировать как
существенные, в основном связанные с тем, как методология обучения имеет особое значение, которые отражены в
отдельных элементах / этапах / образовательной конструкции. В связи с этим изменение в области технологической
подготовки в школе было настроено для решения довольно болезненных проблем, которые в основном связаны в
первую очередь самой программой / продуктом. Во-вторых, оптимизировать традиционные производства на роль и
место основного методического инструмента для учебного задания с техническим состоянием. В-третьих, обосновать необходимость применения новых, динамических и контролируемых методов / производств / для их удаления,
решения и контроля.
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Въведение
Учебната задача е приоритет на множество разработки и изследвания, които поставят на първо място
способността тя да разкрие потенциала на ученика на
когнитивно и прагматично ниво (Маринова,Виолета)
Учебната задача е основна компонента на учебната задача; Клинков, Г. Учебната задача има комплексен характер, който се проявява в полето на новата образователна паравигма)[ 1; 2].
Съвременните авторови концепции, свързани с
учебната задача и нейната релация, задачата с техническо или технологично условие чертаят тенденция
към разграничаване на основните положения и тяхната
връзка със специфичната научна област, която обслужват[3].

Целта на подобно изследване е да очертае възможните ориентири при извеждането, формулирането и
решаването на учебни задачи, в които е заложен технически или технологичен алгоритъм, който учениците
следва да разкрият и обособят като финално решение.
Литературен обзор
В образователната сфера на съвременното училище настъпват изключителни промени. Част от тях се
отразяват пряко на методиката на преподаване на различните предметни области, като се започне от хуманитарния цикъл и се премине през техническите предмети. Целта на подобна стратегическа постановка е да
се промени не толкова спецификата на учебния предмет и неговата концептуална схема и модел, колкото
да се оптимизират отделени негови елементи или кон-
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структи, които да направят процеса на обучение много извърши качествена „редукция” на изучаваните като
по-ефикасен и достъпен що се отнася до изградените в образователна норма понятия и термини от техниката,
това отношение традиции.
технологията и икономическата теория и практика.
В съвременните образователни условия, свързани с
По отношение на решаването на първата частна
начално трудово и специализирано технологично обу- изследователска задача е необходимо да се „маркичение (предстой от есента на 2016 година да се въведе рат” определени ограничения по отношение процеса
нов учебен предмет, който ще се нарича Технологии и на стандартизиране на техническия речников запад
предприемачество) ролята и мястото на категорията (обем).
учебна задача става определящо по следните причини :
Първото ограничение е свързано с факта, че уче1/ Глобална редукция на учебното съдържание в ниците следва да усвоят, развият и използват в непополето на две големи интердисциплинарни области- средствената учебна практика, характеризираща се с
технологии и предприемачество.
голяма динамика на трудовите и производствени дей2/ Нуждата от все по-точно стандартизиране на ности, в които те участват на определен запас от комутехническите понятия и на съответните термини, кои- никативно активни думи от техниката и технологията,
то учениците усвояват като образователна норма.
които следва да реализират следните функционални
3/ Възприемане на единен лексикален модел (стере- параметри:
отип), на базата на който специализираните думи, на- езикова – включва знания за езиковите единици ;
учни понятия и технически термини да станат активна
- социолингвистична – свърза се с уменията езикът
част от техническия речников запас на учениците в да се използва уместно /като значение и форма/;
училище (в полето на семиозиса на езика).
-стратегийна – умения да се преодоляват прекъсва4/ Техническият речник, разширява информацион- нията на речта чрез използване на невербални стратеното и технологично поле на реализация на различни- гии;
те видове начално-трудови, технологични и производ- дискурсивна – включва умения да се създава и възствени дейности, в които учениците са активен субект. приема устен и писмен дискурс с кохезия и кохерент5/ Наличие на методическа платформа, наречена от ност и да е подчинен на различни жанрови форми[4].
автора на настоящата статия „проекционно моделира„В своята книга“ Развитие ребенка” /М. 2004/ Хелен
не на информационното поле на понятията и термини- Би посочва няколко изследвания за развитието на речте от техниката и технологията”, разполагаща с нуж- никовия запас на децата – до 3-годишна възраст речните инструменти и атрибути за оптимално усвояване никовият запас е около 600 думи, като половината от
и развитие на научните понятия и термини, свързани с тях са глаголи. При 5-6 – годишните деца количеството
трудовата подготовка в 1-12 клас (верифицирана и ап- на думите нараства поразително - до 15 000 думи, т.е.
робирана като част от реализиран дисертационен про- по 10 нови думи дневно. “Децата са способни да извърблем).
шат този подвиг, защото към четвъртата си година те
Понятието следва да се разглежда , като „…форма започват да обръщат внимание на думите, принадлена мисленето ; мисъл за предмета, изразяваща негови- жащи към една еднородна група... или думи със сходте съществени признаци”[4].
ни значения.” При учениците от началното училище
Формирането и развитието на понятията от техни- речникът се разширява с около 5000 – 10 000 думи за
ката и технологията и тяхното естествено превръщане година” [9].
в технически речников запас на учениците е сложен
Остава открит въпроса, каква част от този активен
процес, защото обединява лексикалното значение на социален комуникативен речник включва специални
думата и познавателното й значение, по отношение на думи, понятия и термини, свързани с труда, техниката,
труда, техниката и технологията.
технологията, и каква е динамиката на въвеждане, сисБолшинството от думите (еталонни, житейски, спе- тематизиране и използване.
циално-технически) се използват в учебната практика
Второто ограничение произтича от факта, че гоза непосредствено назоваване на реално съществува- ляма част от техническите понятия и термини децата
щи предмети, изделия, обекти; на техните класифик- усвояват на базата на така наречената в условен план
ационни признаци; количество, действия, процеси, в „група на пасивните методи”: телевизор, видeо, комкоито участват със статута на самостоятелни думи , пютър, симулативни игрови устройства, приложение
изпълняващи в езика на учениците номинативна функ- на технически игрови комплекси, които нямат строго
ция (свързана с назоваване, именуване).
доказан дидактически статут.
По високо диалектическо и информационно поле на
Третото ограничение се обуславя от наличието
презентиране на понятието по отношението на терми- на „реален” социално-трудов опит у учениците, койна поставя за решаване пред образователната практика то учителите не използват до край ефективно поради
на началното трудово и специализирано технологично липсата на образователна норма, която да е в състояние
обучение на следните типови задачи:
да го редуцира до нивото на задължителното учебно
1/ По какъв начин може да се измери речниковият съдържание.
запас на учениците, с който те постъпват в ДГ, ПГУ и
Методологията на изследване е от смесен тип, което
I-и клас (научен инструментариум, корелационни нива, значи, че теоретичната постановка, обосновка, модел,
разграничителни механизми, критерии и показатели).
ограничения се изявяват чрез /посредством домини2/ Какъв е по характер когнитивния преход от фор- ращ/ подход.
мираните по рано „житейски понятия и термини от
Единственият научен инструментариум, с потехниката” и строго научните понятия и термини (на мощта на който могат в реални граници да се измери
базата на социално-трудовия опит, с който учениците наличният речников запас от технически понятия и
разполагат).
термини (без те да се разграничат на базата на опреде3/ На базата на какви образователни, програмни и лени корелационни механизми) е дидактическия тест.
технологични основания се изгражда терминологич- Най-често в учебната практика на 1-7 клас се използват
ния запас от специализирани думи, понятия и терми- критериалните по тип дидактически тестове, поради
ни на учениците, свързани с техниката и технологията липсата на нормативни такива.
(респективно в 1-4 клас; 5-7 клас).
Те сравнително обективно отчитат моментното
4/ До каква степен е операционализиран прехода от състояние и настъпилите промени (тогава, когато се
научното понятие към уточняващият го технически трансформират в тестове за постижения), с помощта на
термин.
които се диагностицира нивото на обученост на учени5/ Съществуват ли възможности в новата учебна ците, след като те са преминали през определен етап
програма по „Технологии и предприемачество” да се от практическата си подготовка.
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Своето място намира и един от най-активните обСъзнателно се използва класификационната норма
сервационни методи за изследване, а именно наблю- „специализирана дума”, поради факта, че методическадението, поради факта, че учениците се обучават в та група от понятия и термини не са включени в раздинамична образователна среда, която създава необхо- личните учебни програми на базата на съответните
димите методологически условия за планиране и про- лексикални, етимологически, логически и семантиковеждане на активно наблюдения на извършващите се логически основания за активна упоотреба.
процеси.
По подобен начин стоят нещата и с базовите поДиагностичните корелационни нива на анализ и нятия в новата концептуална схема, свързана с наизползваните паралелно с тях критерии и показатели чално трудово и специализирано техническо обуотразяват следните променливи :
чение наречена „Технологии и предприемачество”.
1/ Общ и редуциран запас от технически думи, спе- Изтъква се едно основно основание, че учениците в съциализирани понятия и термини (на базата на класи- временните условия, в които се обучават притежават
фициращите технически науки, които изграждат част- определена система от теоретико-приложни знания,
нонаучния статут на този учебен предмет (в момента свързани с технологиите и икономиката (в частност с
Домашен бит и техника за 1-4 клас; от есента на 2015 предприемачеството).
година Технологии и предприемачество).
Забравя се факта, че всяка една съвременна концеп2/ Степен на лексикално обогатяване на общата тех- ция за трудово обучение залага на първо място на реаническа терминология в прехода от 1-и към 2-ри клас лизирането на принципа за „технологична пригодност”
(подобна е релацията и към останалите класове-3-и и на съответното учебно съдържание. Спорен е въпроса,
4-и ).
каква е степента на „технологичност” на програмни3/ Усвояването на понятия и термини от техниката те теми, в които учениците използват „природни маи технологията се извършва на базата на спазването на териали” (доминирани в последната учебна програма
методическото изискване те да не се разглеждат и въз- от 2000/2005 година „Домашен бит и техника” за 1-4
приемат дефинитивно (дават се нужните лексикални клас).
разграничения без обаче да се използва в системен вид
Технологичността на използваните материали, инлогическото действие „определение на…”).
струментите за ръчна обработка , производствените
Когнитивния преход от „житейското към строго на- (технологични способи за дейност), производствените
учното понятие” е много точно развит като концепция (технологични по характер) действия и операции, спеот Л.С. Виготски в неговият труд „Мислене и реч”.
цифичната производствена (технологична) организаУчениците постъпващи в ПГУ и в 1-и клас притежа- ция на труда на учениците следва да се разглежда като
ват определен запас от специализирани думи, свързани основна образователна и съдържателна норма на всяко
с труда, техниката, технологията (не еталонизирани едно учебно съдържание.
знания и известни практически умения, свързани разОбсъждане
личните видове технологични материали; с типовете
При липса на подобно детерминиращо техническия
ръчни инструменти, които се използват широко в бита речник на учениците условие е невъзможно да се изи производствената дейност на човека; не стандарти- върши оптимален преход от житейското понятие (в
зирани до край практически умения, действия и дей- полето на социално-трудовия опит на учениците) към
ности, свързани с приложението на различни трудови строго научното понятие и термин. И все пак, ако в няи технологични операции).
каква степен може да се отчете подобен преход то той
„Детето усвоява житейските понятия спонтанно, по характер е несистемен , терминологически не уточчрез естественото си общуване с възрастните, с помо- нен , включващ семантико-логически действия, които
щта на родния език, в който всяка дума е своеобразно са свързани преди всичко с операциите по сравнявапонятие-чисто емпирично, земно. Развитието на на- не, еталонизация, обобщаване на типичните качества,
учните понятия започва в сферата на осъзнаването и които различните по характер технически обекти и
произволността и продължава и по нататък, надолу в процеси притежават (по този начин инструкционната
сферата на личния опит и конкретност” [5].
тежест на понятията и термините не е с висока разпреТози двуполюсен преход от „долу-нагоре и от го- делителна способност)[7, с.78-79].
ре-надолу” в хода на интерпретация на „житейското и
В новата учебна програма по „Технологии и пренаучно понятие” в сферата на техниката и технологи- дприемачество” възможната програмна редукция на
ята се извършва на базата на използването на редица предлаганите понятия и термини от техниката, технологико-семантически похвати: еталонизиране на тех- логията и икономиката може да стане възможна, ако се
ническите изделия, обекти и процеси; сравняване на предприемат следните функционални действия:
предмети на базата на доминиращи в тях показатели,
1/ Двете основни методически представени понятия
свойства, сфера на приложение; абстрахиране; конкре- технологии и предприемачество следва да се разглежтизация; систематизация; обобщаване.
дат като две самостоятелни „зони на познавателна акТехническите обекти, изделия и процеси, които тивност”, без да се търсят основания за тяхното отъжучениците възприемат като образователни и производ- дествяване.
ствени норми на трудово поведение, притежават бога2/ Понятието технология следва да се разглежта лексикална и перцептивна природа-този процес на да като комплексно понятие, което се реализира при
идентификация се извършва на базата на „…преработ- единство на 3 компонента (системен подход): функциоката на сензорната информация, чийто краен резултат налност на научното знание за технологията; изменесе явява интерпретацията на обкръжаващият човек ма- ния в качествената характеристика на образователния
териален свят, разглеждан като съвкупност от предме- обект или процес от техниката и технологията в процети и събития”[2].
са на запознаването с тях или в етапите на конкретно
Резултати
планирано изработване; приложение на специфична ,
Извършеният от автора на статията контент-анализ производствена (технологична по тип) документация.
на съвременните учебните програми и учебно съдър3/ Понятието предприемачество следва да се разжание в периода 1955-2000/2006 година в други свои глежда като специфична икономическа дейност, напопулярни публикации показва, че специализираните сочена към непосредственото получаване на печалба,
думи от техниката и технологията и съответните по- изгода от производство, продажба на товари или указнятия и определящи ги в тесни граници термини, че ване на услуги.
те присъстват в учебното съдържание без ясни метоФормирането, систематизирането и развитието на
дически, нормативни, образователни и дидактически оптимален по обем технически речников запас на учеоснования за това.
ниците от 1-4 клас (респективно 5-7 клас) следва да се
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извършва при спазване на основните стандарти, на базата на които е изградена категорията техническа терминология.
Основната трудност, която следва да се отчита при
развитието на категорията техническа терминология е
свързването в едно неразривно цяло на „техническия
текст” и „терминологичния стандарт и норма за употреба”.
Сравненията, които могат да се направят на базата
на използването на методики и опитни постановки за
решаване конкретно на учебни задачи с техническо условие се ооформят около следните постановоки:
-Техническите задачи се предлагат в учебната практика на базата на недостатъчно операционализиране на
въвеждащите условието понятия.
- Руския опит в това отношение(Тхоржевский,
Скотинянский,Люблинская)фоормират акцента на алгоритмизация върху възможностите, които учениците
имат и проявяват на познавателно/когнитивно ниво/.
- Американските изследвания в това отношение
на редица социални антрополози като Д.Тофлър дават
предимство на възникналия и неорганизирано засилващ се социален опит в полето на труда и технологиите.
Предметът на общата терминология на техниката и
технологията в границите на подобен контекст на употреба включва: изучаване особеностите и процесите
по формиране и употреба на специалните думи, с помощта на които се предава натрупаният технологичен
опит на човек; усъвършенстване на съществуващите
терминологични системи; приложение на терминологични модели, които да обединят в едно образователната терминологична норма , терминологичната специфика на съответната област от техническото знание и
терминологичните стандарти на употреба.
Технологии и предприемачество-2 клас
Тема: Силата на вятъра. Платноходка
Вариации на учебните задачи с техническо условие:
графически, конструктивни, технологични проекционни
За какво използваме силата на вятъра?
Енергията на вятъра може да се възобновява, превръщайки се в полезна форма на енергията, най-често от електрически или механичен тип. Използва се
за задвижване на плавателни средства, за изпомпване
на вода за нуждите на напояването и за задвижване на
вятърните мелници. Това е механичният тип вятърна
енергия[5].
Електрическият тип представлява електричество,
получено от силата на вятъра с помощта на генератори.
Вятърната енергия е бързо развиващ се източник на
енергия, който е в състояние да осигурява на енергетиката на отделните държави, фирмите и домовете екологично чиста енергия за неограничен период от време в
бъдещето.
В миналото, когато корабоплаването се извършва основно с ветроходни кораби, вятърът играе важна
роля за транспорта по света. Ветроходите имат система
от мачти и платна, чрез която използват енергията на
вятъра за своето задвижване. Океанските пътувания по
това време могат да отнемат месеци и често съществува риск да бъдат забавени, поради безветрие или да
бъдат отклонени от курса от силни бури или ветрове с
нежелателна посока[6].
Вятърът оказва значително влияние и върху ранните въздухоплавателни средства. Аеростатите (балони, дирижабли и други), както и ранните леки самолети, се придвижват с относително малка скорост и могат
да бъдат забавени или отклонени от курса си от посилни ветрове. Съвременните самолети са значително
по-мощни, но въпреки това попътните или насрещни
ветрове се отразяват на тяхната скорост. Задачата ви
този час е да направите платноходка от хартия. Сами
предложете идеи за украса на платната.
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Необходими материали: картон, ножица, лепило, бои
или флумастери.
А за тези , които обичат да помагат в кухнята може да
си направят сандвич–лодка . За лодките от хлебчета имате нужда от:
•
Крема сирене, или мека извара за мазане;
•
Чери доматчета;
•
Чушка;
•
Кисела краставичка;
•
Кръгли хлебчета;
•
Морков;
•
4бр. дървени шишове;
•
Средства за доконструиране, които са съобразени с обучението по изобразително изкуство.
Изводи
Реализирането на опитна постановка за решаване на
учебни задачи с техническо условие се затруднява от голямото им типово разнообразие и липсата на обединяваща методика /единна/ за решаването им.
Предложеният опит и методически пример с конкретната учебна тема е опит да се изведат основните
аалгоритми на една стратегия, която да дава възможност
на ученице от началната училищна възраст да обективизират верните решения на базата на своя, наличен социално-трудов опит, който по своеобразен начин да детерминира единствено вярното решение.
Новата учебна програма по технологии и предприемачество като методическа постановка и учебно
съдържание налага разширяването на техническия /лексикално-семантичен/ речник на учениците на базата на
основни правила за това: връзка на методическите понятия и термини с такива, които имат спонтанен, житейски
характер. Те се формират рефлекеторно у всяко дете на
базата на различните темпове на социализация посредством труда и техническото знание.
Тяхното развитие би било възможно на основата на
единна стратегия за въвеждане, операционализация и
затвърдяване в практиката на базата на уточняващите ги
термини и специализирани думи.
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