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Abstract: the dynamics of our time requires a change in the educational paradigm and in particular – the 
techniques and technologies of teaching in preschool education . with the development of information and 
communication technologies, there is a need to implement them in kindergarten . innovative models in the 
learning process aim to support the formation and development of children’s cognitive abilities in a way that 
is interesting to them, through the use of modern technologies . the new needs of children require flexibility in 
teaching, which is different from the traditional methodology and conservative models of learning . this paper 
presents a theoretical and applied study of the Stem approach and derivation of interactive Stem forms and 
technologies for teaching mathematics in a preparatory group of kindergarten: clarifies its nature and practi-
cal implementation in modeling Stem-educational technology – a model of a studio for adolescents in the pre-
school stage and its benefits .

Keywords: Stem workshop in mathematics, critical thinking, cooperativeness, communicativeness and cre-
ativity;

„Всички видове STEM обучения имат една обща характеристика: 
дават на учениците възможности да приложат знанията и уменията, 

които са научили или учат в момента. 
Приложението на знанието е в основата на STEM.“

(Джо Ан Васкес) 

децата на 21 век имат нужда да учат по различен от традиционния модел с преобладаваща фронтал-
на работа на учителя с класа . За формиране на трайни знания е особено подходящ проектния метод . при 
него децата учат чрез правене и чрез откриване . детската градина, училището и университетът не може 
да изостават от развитието на новите технологии . това налага преход от традиционната система за овла-
дяване на диференцирани знания („затворени“ в рамките на образователните направления и учебни-
те предмети) към образователна система, разкриваща по синергетичен начин цялостната картина на чо-
вешкото познание и подготвяща обучаемите за новите и непознати за нас професии, полезни за тяхно-
то съществуване – професии, чиято подготовка се осъществява чрез Stem подходът и неговите форми [1] .

през 90-те години на 20 век се заговаря за необходимостта от засилване на практическата страна на 
обучението, като първоначално се въвежда методът на проектите, интердисциплинарният подход, поя-
вява се необходимост от самостоятелно изследване и проучване на учебното съдържание от учениците . 
С цел развиване на педагогическите науки се провеждат многобройни конференции, на които учители-
новатори презентират доклади за образователна реформа в Stem направление в образованието и споде-
лят своите идеи и опит . В България навлиза чрез проекта ScientiX 2 – проект на европейската училищна 
мрежа (eun) на няколко етапа: създаване на онлайн портал – хранилище, информацията за Stem и начи-
ните да достигне до педагозите и на последен етап продължава разработването и внедряването на ино-
вативни подходи в обучението по математика и природните науки .1

основата на Stem се крие в понятийния апарат, както и кореспондиращите с него факти, етимологи-
ята на абревиатурата – същността ѝ, а именно – четирите букви, които са съотнесени към четири понятия 
(Science – наука, technology – технология, engineering – инженерство, math – математика), като се появя-
ват и неговите производни с различни направления, а именно: Ste(а)m, а (arts) – различни видове из-
куства и St(r)eam, където research (изследване) развитието на четивна грамотност и критично мислене 
за реализиране на обучението . теоретичните постановки и научни разсъждения опиращи се на различ-
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ни емпирични данни в областта, презентират именно взаимовръзката между отделните понятия в един-
на образователна наука, в която се преплитат и допълват различни направления [2] .

интересното при Stem e ролята на средата, която следва да е достъпна за всички деца . пространство-
то трябва да е като съвременното работно място на инженери, специалисти по икт, дизайнери, учени, 
психолози, художници и други, адаптирани за децата в детската градина и учениците – в училище, така 
също и за учителите . като тук се отделя специално внимание на интериор и екстериор на сградите: цве-
тове, микроклимат, материали, обзавеждане, материална база .2 една от целите на обучението в Stem – 
среда е да повлияе на деца и ученици при избора на професия като се повиши професионалната им ком-
петентност за използване на новите технологии и за подготовка на професиите на бъдещето, които ще 
изискват познания от няколко научни области, а не както е днес – всяка професия да обследва само ед-
на определена наука .3

основните методи за учене при Stem обучението са: изследване, откриване, преживяване . Всеки 
един от участниците в различните форми на Stemобучението е изследовател и откривател . обучението е 
организирано към практическо приложение на наученото и осмисляне на значението на знанията и уме-
нията в реалния живот . това определя Stem подхода като естествен начин за опознаване и разбиране на 
света, който заобикаля децата . 

Stem образованието преобръща подходите, методите и мястото на педагогическите субекти в тра-
диционното образование, като поставя детето в центъра на образователния процес като активен субект, 
който се изразява смело без страх и притеснение, който показва стремеж и усилия за постигане на цели-
те и резултат от свършена дейност, който се насочва към творчество чрез изследователски дейности за 
„пресъздаване на математика“ например, субект, който участва в групови и индивидуални проекти и мо-
же да се включва в експерименти, детето което е личност . друга отличителна черта е интеграцията с дру-
ги учебни дисциплини, обучението се базира на преход от „практика към теория“, набляга се на това, че 
е личностно-ориентиран интерактивен подход и метод .

Stem формите са много разнообразни и креативни, а именно: образователни проекти, експеримен-
ти, работа на терен (посещения на музеи, художествени галерии, библиотеки, университети, посещение 
на църква, на паметник, пазар, училище, болница, община, полиция, банка, пожарна и др .), конструира-
не на роботи и играчки, творчески и изследователски игри, тренинги, ателиета, Stem – центрове, лятна 
занималня и др .

Ще се задълбочим при изследването на ателието като Stem-форма на групова работа по интереси 
(в педагогиката на Френе), което предоставя възможности за снижаване на негативните ефекти от вер-
балното традиционно обучение . В . гюрова посочва следните предимства на ателието: доброволно учас-
тие в многообразие от различни дейности (математическата дейност се съчетава с конструктивната дей-
ност; интегрира се конструктивната с изобразителната дейност, музикалната или спортната дейност; из-
ползват се дискусионни методи като казуси, творческо съчинение и т .н .); децата се приучават към актив-
ност и инициативност (по време на ателието се реализира на практика „учене чрез действие“, което про-
излиза от многообразието на сменящите се дейности – конструиране, моделиране и др .); обединяване 
на индивидуалният елемент с този на други деца, за да се получи един цял продукт – коопериране; съз-
даване на творчески, подкрепящ и приятелски микроклимат; равносметка – в края на ателието се обоб-
щава под различна форма, какво се е получило, кое е най-значимото, какво следва или е възможно от-
тук нататък [3] . 

В резултат от използването на конструктивната дейност при ателието в обучението по математика 
при децата от предучилищна възраст се постига задълбочено осмисляне и разбиране на математически-
те понятия, явления и отношения . В него не се дава информация наготово, а изследователите сами кон-
струират и изследват . В епицентъра на събитията се явява дейността на подрастващите, техните лично-
стни стремежи и жажда за знание . предимно се работи в групи по двама, трима или самостоятелно . дей-
ността на децата в ателието по конструктивна математика се насочва към мотото на всяко ателие, а имен-
но: „аз творя, ти твориш, ние всички творим“, както посочва проф . д-р . д . гълъбова . 

педагогическата ситуация поставя основите на иновацията в предучилищното образование и измест-
ва обучаващото занятие . но в основата на съвременното образование стоят друг тип форми на взаимо-
действие, които вероятно ще изместят педагогическата ситуация, въпреки че днес те имат за цел да я до-
пълнят, а именно – Stem формите, които са изключително разнообразни и привлекателни за Z и аЛФа- 
поколението, освен във всички научни области и конкретно при формиране на математическите предста-
ви . днес, все още не са заели пиедесталното място, което ще им се полага „утре“ и се прилагат като до-
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пълнителни дейности извън педагогическата ситуация, но тепърва предстои развиване на професионал-
ните учителски компетентности в областта, както и усъвършенстване и адаптиране на образователното 
съдържание спрямо Stem .

Съпоставката между технологиите в традиционното обучение и технологиите в Stem обучението е от 
изключителна важност, защото технологията е инструмент на професионалната дейност на педагога . Съ-
временните образователни технологии в предучилищна възраст са насочени и синхронизирани с реали-
зацията на държавните образователни изисквания и стандарти . освен техническите средства обаче, под 
образователни технологии трябва да се разбират и методите, похватите и средствата за обучение, фор-
миращи се и прилагащи в конкретна обоснована последователност . Формирането на математическа под-
готовка у подрастващите в предучилищен етап е сложен процес, изискващ съвременни образователни 
технологии и подходи, които подпомагат модернизирането на математическото обучение, осъществяват 
прехода от репродуктивно към продуктивно обучение, спомагат творческото мислене и креативността 
при децата, създават предпоставки за взаимодействие между различните образователни направления 
и предизвикват детските умове да решават разнообразни задачи от различни предметни области и др . 
благоприятстващи фактори . такива технологии са: Личностно-ориентираните технологии и подходи (оси-
гуряват атмосфера на любов, загриженост, сътрудничество и творчество); дейностно-ориентиран подход 
и технологии (насочени към дейността на субектите в образователният процес към усилване на самосто-
ятелността и творческото търсене в математическите предели, изискващи различни видове учене: чрез 
правене, чрез действия и учене чрез откриване); Средови подход (технологиите, свързани с този подход 
са насочени към създаване и преобразяване на заобикалящата среда в Stem занималнята); технология 
за творческо решаване на изследователски задачи (тРиЗ технология) – (тРиЗ технологията е създадена за 
решаване на изобретателски задачи и включва организацията на творчески проекти, основата на Stem – 
обучението); игров подход или геймификация (означава приложение на игровите подходи при неигрови 
процеси с цел да включат обучаемите в решаване на приложни задачи)4 .

След занятието в педагогическата ситуация се прилагат само и единствено иновативни техники и тех-
нологии за формиране на математическите представи у подрастващите, дори се поставят основите на 
прилагането на икт – технологиите в педагогическия процес . това са компютри, таблети, телефони, ау-
диовизуалните средства – мултимедийни проектори, както и интернет-базирани икт системи, програми, 
интерактивен под, интерактивна дъска, интерактивни маси и писалки, интерактивни устройства (пчелич-
ката „bee – bot“ и др .), математически компютърни игри и много други . тяхната основна задача е да се 
използват като медия за трансфер на информацията и респективно на знанията, чрез по-голяма визуали-
зация и прилагане на усвоени знания в нови ситуации . Stem обучението променя напълно отношението 
на обучаемите към науката и образованието като повишава мотивацията, желанието и интереса за уче-
не . потенциалът на този подход да вдъхновява и мотивира насочва изследването ни към анализиране на 
модели на Stem технологии в обучението по математика в детската градина .

моделите са доста, но ние ще се спрем върху два конкретни математически модела на интерактивни 
Stem форми, при обучението на подрастващите в детската градина, презентиращи именно практическа-
та страна на Stem в интерактивното и изследователско обучение по математика в предучилищната ин-
ституция на 21 век . 

първият модел е „конструктивна математика за деца“ на проф . д-р . д . гълъбова и н . делчева, чиято 
цел е разработване на дидактична система, основана на изследователско-конструкторския подход, в про-
цеса на формиране на математически представи у 4-7-годишните деца, който стимулира и развива самос-
тоятелната познавателна дейност на децата в процеса на „моделиране и конструиране“ на математиче-
ски понятия и отношения . този модел е основан върху предметно-развиваща и изследователско-творче-
ска среда за преоткриване, обобщаване и прилагане на основни математически знания (свойства, струк-
тури, количествени и пространствени отношения) . [4]

учебната форма на модела е „ателието“, чрез изследване и оценяване на математическите характе-
ристики на конструкции; изработване на сензорни материали с математически характер (сензорни книж-
ки и игри за себе си или за по-малките деца); конструиране на пътечки, пирамиди, числова стълба, гео-
метрични и аритметични мандали, релефни цифри и фигури; конструктивни игри (геометрични фигури, 
логически блокчета, таблици и кубчета, схеми, лабиринти, таблици и квадратни мрежи и др .) . основните 
учебни методи са евристичен, игрово моделиране, конструиране, обобщение и анализиране на резулта-
тите от самото дете . интегративните връзки са между образователните направления: математика и кон-
струиране и технологии .
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Вторият модел е „математическо приключение“ на красимира димитрова [5] . авторът е разработил 
модел на ателие „математическо приключение“, който е свързан с организиране на познавателна мате-
матическа дейност на деца от подготвителна група (5–7 г .), като основната цел е формиране на математи-
чески представи, критично мислене, трансфер на знания, креативност и др . моделът е базиран на интер-
дисциплинарния подход, чрез който децата прилагат мисловна дейност и своя опит и знания, за да раз-
решават определен проблем или задача . той позволява развиване на детските възможности за трансфер 
на знания от различните научни области (т . нар . процедурно знание) . интердисциплинарното обучение 
насърчава придобиването на знания, интегрирането на идеи от различни дисциплини и дава представа 
за възможностите на тяхното приложение . при формиране на математически знания и умения са вклю-
чени акценти от областите български език и литература, околен свят, физическа култура, изобразително 
изкуство, конструиране и технологии . моделът е разпределен в 5 модула: модул 1 . приказни математи-
чески игри; модул 2 . математика в празниците; модул 3 . подвижни математически игри; модул 4 . екип-
ни задачи; модул 5 . Работа по тематични проекти . [5]

В следствие на разгледаните модели е създадена иновативна учебна програма за Stem ателие на те-
ма: „конструираме и моделираме математика за малките“ – педагогически експеримент, който е ем-
пирико-аналитичен по своята същност, проведен в детска градина . Целта на експеримента е да покаже 
практическата страна на изследвания проблем . чрез него се проследява образователното съдържание и 
прилагането на модел на Stem форма – ателие по математика в подготвителна група на детската гради-
на (6-7 г .) – създаване на математически образователни игри, както и заложеното в плана на програмата, 
изпълнение на игрите от деца във втора възрастова група (4-5 г .) . практическото проследяване на силни-
те и слабите страни, свързани със създаването и изпълнението на план-програма на математическо ате-
лие ще даде ясна представа за необходимостта или липсата на нужда от промени в конкретни аспекти, 
свързани със съвременната образователна система и начина на предоставяне на образователното съдър-
жание в детската градина .

емпиричното проучване е проведено сред децата на iV и ii група на детска градина № 4 „Бреза“, гр . 
Стара Загора . експериментът е проведен сред 28 деца от пг и 30 деца от ii група на детска градина № 4 
„Бреза“, гр . Стара Загора, през цялата учебна 2020/2021 г . Създаден е план-програма за ателие „констру-
ираме и моделираме „математика за малките““ със Stem подход, с включени два модула: „количестве-
ни отношения, време, измерване“ и „Равнинни форми, време, пространство“, в които основните матема-
тически дейности се изпълняват от деца на 6-7 годишна възраст, като създават игри за децата във втора 
група . Всяка една игра преминава през трите етапа определени от проф . д-р . д . гълъбова с интегрирани 
още три етапа на производство: първи етап, се характеризира с изследване на математическо понятие 
или отношение върху готова конструкция (образец) и анализиране на свойства, връзки, отношения, наи-
менования, размери и др . на предварително готовия продукт; втори етап, е свързан със създаване от де-
тето на конструкция по зададени логикоматематически характеристики (форма, размери, графически об-
раз, количествени, пространствени и времеви характеристики, логически операции), този етап се харак-
теризира с два подетапа – първи подетап – подготовка на материалите и отделните елементи за създава-
не на играта; втори подетап – съединяване на всяка част до създаване на цял продукт и трети етап: ана-
лиз и оценяване математическите параметри на готова конструкция (модел) и даване идеи за коригира-
не и оптимизиране на конструкцията (оценка и творчески решения) с подетап – посещение на втора гру-
па, презентиране на игрите, условията и изпълнение на игровите действия, организиране на математи-
чески кът за малките деца . предвид естеството на игрите е възможно някои от етапите да се проведат в 
няколко срещи .5

емпиричното проучване преминава през пет етапа – предварително изработване на всяка игра и ку-
тия за съхранение по техниката „декупаж“ от учителя, анализ на готовия модел на игра и подготовка на 
материалите за конструиране и моделиране на всяка игра, провеждане на практическата част от 6-7 го-
дишните деца чрез изследователско – конструкторския подход, изпълнение на веселата част – презен-
тиране на условията на игрите във втора група и игри с 4-5 годишните, и анализ на резултатите . изводи-
те от проучването са:

 y Съвременните подходи, техники и технологии подпомагат благоприятното и трайно възприемане 
на образователното съдържание, затова е необходимо да се използват по-често в практиката .

 y Stem подходът е подходящ за приложение в детската градина, тъй като кореспондира с изследова-
телския дух на детската природа и с новите образователни техники и технологии . това налага него-
вото прилагане в образователната система на 21 век .
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 y най-характерното мислене у подрастващите в дг е нагледно-действеното (за 3-5 годишните) и об-
разно-схематичното (за 5-7 годишните) . именно поради тази причина, за да се формират компе-
тентности е необходимо в обучението им да бъдат включени повече сензори, обучение което се 
осъществява при прилагане на Stem подход .

 y Stem формата „ателие“ помага за развиване на четирите компетентности у децата: комуникация, 
креативност, коопериране и критично мислене, необходими в живота на всяка изградена личност .

 y интердисциплинарният подход, използван в Stem формите на работа, учи децата в подготвителна гру-
па да прилагат своите знания от няколко образователни направления за създаването на един продукт, 
проект, модел . това е качество, която е от съществено значение за професиите на бъдещето, които няма 
да са концентрирани в една научна област, както съвременните, а точно обратното – всяка професия ще 
има нужда от познания в различни научни сфери и необходимост от образователен синтез .

 y изследователско-конструктивен подход, стимулира самостоятелната познавателна активност на 
подрастващите да моделират и конструират математически понятия и отношения в ателието по 
математика .

 y Stem формата – математическо ателие – е естествен начин за опознаване и разбиране на света, за-
щото в природата на децата е да опознават новото чрез игра, експериментиране или проектиране .

 y ателието образова, мотивира и поддържа интереса на обучаемите да учат и да посещават дг, за-
щото освен действения характер на тази форма е включена и играта – основната дейност в преду-
чилищна възраст .

 y кооперативното учене в ателието стимулира и развива уменията за общуване, за работа в екип, ма-
тематическа грамотност, инициативността, уменията за критичен анализ и творческото мислене у 
децата на 6-7 години .

 y чрез Stem математическото обучение в подготвителна група на детската градина е забавно и твор-
ческо, а не скучно и безинтересно поради дедуктивния и абстрактен характер на математически-
те понятия .

 y Stem възпитава децата в толерантност, уважение, взаимопомощ, разбиране и емпатия към другия 
съмишленик в проектната дейност и не само .

 y мотивацията на децата за създаване на модел на игра е от изключително значение, за цялостната 
организация около проектните дейности .

 y децата от пг имат нужда да бъдат полезни и да обгрижват по-малките, по този начин изпитват чув-
ство на отговорност .

 y конструктивните игри и материали развиват логическото мислене и уменията за анализиране на 
цяло – части .

 y чрез Stem децата затвърдяват вече усвоени знания и умения и надграждат нови, непознати преот-
кривайки ги самостоятелно .

 y Бъдещите първокласници имат нужда от допълнителни форми на дейност, извън педагогическата 
ситуация, което не ги натоварва, а напротив – осмисля деня им и го прави по-емоционален .

 y Z и аЛФа– поколението е така устроено, че не възприема традиционната педагогическа дейност, 
а по този начин тя не изпълнява основните си образователни функции, което налага учителите да 
обърнат внимание на своето образоване, за да бъдат „вкрак“ с новите методики и тенденции в обу-
чението на децата в дг .

математическото обучение в детската градина е необходимо да бъде забавно и творческо, осъщест-
вяването му изглежда малко по-трудно и сложно, поради дедуктивния и абстрактен характер на матема-
тическите знания в този период . Stem подходът показва, че това не е невъзможно, когато се отнася за ин-
терактивно и практикоориентирано обучение по математика . Stem образованието е съобразено с изсле-
дователския характер на детската природа и с новите образователни и дигитални технологии . изучаване-
то на математика със Stem, показва връзката между учебните предмети и приложението ѝ в практиката . 
така пъзелът от различни предметни знания се подрежда в единна картина на познанието за света и се 
улеснява ученето и разбирането на новото поколение .6

В заключение можем да кажем, че обучението по математика на децата в детската градина с помо-
щта на Stem форми и технологии, е предпоставка за ефективното изпълнение на работните ангажимен-
ти на учителите, постигането на стратегическите цели на детското заведение и качествено формиране на 
знания, умения, навици и отношения у подрастващите, необходими за бъдещите професии на нашето об-
щество .
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