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Abstract: in education the abbreviation Stem covers the disciplines of science, technology, engineering and 
mathematics . therefore, Stem education is the study of these Stem subjects through an integrated approach 
that offers practical and research learning experience . this article reveals how engineering, the „e“ in Stem, 
can bring together all four subject areas . the best and most engaging way to achieve this unity is through engi-
neering projects that challenge students to design solutions to real problems . the following work presents good 
examples of engineering projects in the lower secondary stage of primary education based on problem-based 
learning and project-based learning . 
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инженерството в абревиатурата Stem е свързанo с проектирането и създаването на продукти и про-
цеси, като се позовава на научни методи за предоставяне на умения и знания за решаване на реални про-
блеми . докато учениците в часовете по природни науки понякога могат да се задълбочат в следването на 
поредица от стъпки, за да проверят приет научен факт, инженерните проекти отварят очите им за истин-
ската същност на дисциплината . тези проекти стимулират учениците да прилагат съвременни знания и 
проучвания в нови области, за да дадат „най-добро“ решение на реален проблем . освен това, когато уче-
ниците виждат технологията през призмата на инженерството, те разбират, че това е много повече от си-
ноним на „нещо, което може да бъде включено“ . инженерството движи иновациите в технологиите и из-
ползва технологията, за да създава технологичен напредък в света около нас . инженерите търсят реше-
ния на проблемите, след това прилагат научни знания и математика за проектиране, изграждане и под-
държане на технологии за решаване на проблемите . [1]

има различни определения за това какво е инженерство . Според American Heritage Dictionary инже-
нерството е „прилагане на научни и математически принципи за практически цели като проектиране, 
производство и експлоатация на ефективни и икономични конструкции, машини, процеси и системи“ .1 
повечето общи речници определят инженерството по подобен начин – като приложение на математика-
та и науката . ако проверим определения, предлагани от общности на инженери, то тогава ще намерим 
по-специализирано опредение . В уебсайта engineering, go for it2 или накратко egfi се посочва, че инже-
нерите решават проблеми с помощта на науката и математиката, използвайки силите и материалите в 
природата . те черпят от своите творчески сили, за да измислят по-бързи, по-добри и по-евтини начини 
да направят нещата, които трябва да се направят .

Различните дефиниции на инженерството го описват   като приложение на науката, технологиите и 
математиката, а други дори го описват като изкуство с оглед проектиране и конструиране на обекти, ма-
шини и конструкции . най-често се определя като приложение на принципите на науката и математиката 
за създаване на нещата . инженерството също понякога се разделя на редица подкатегории: гражданско 
строителство; инженерство на сгради, мостове и друга инфраструктура; инженерство на електронни ус-
тройства, електрически вериги, системи за управление и др; инженерство на превозни средства, роботи, 
двигатели и др .; инженерство на химикали, рафинерия и др . някои определения предлагат авиокосмиче-
ското инженерство като отделна категория, фокусирайки се конкретно върху самолетите и космическите 
кораби, но тези дейности все още са най-често включени в областта на машиностроенето .3
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Значението на инженерството може би може да се обобщи най-добре, като се помисли колко много 
разчитаме на работата на инженерите . независимо дали става въпрос за сградите, в които живеем, рабо-
тим и учим, компютрите и смартфоните, които използваме всеки ден, пътищата, по които се движим, или 
лекарствата, които приемаме, неизбежно е имало някаква инженерна работа . една от основните причи-
ни за включването му в Stеm обучението е, че има високо ниво на търсене на хора с инженерни умения и 
квалификация на пазара на труда . през последните години в различни части на света, инициативите, це-
лящи да насърчат учениците да продължат тази област на обучение и нейната интеграция с други пред-
мети, се разглеждат като ефективен начин за създаване на квалифицирани кадри в Stem професиите [2] .

националната академия по инженерство идентифицира шест важни инженерни „навика на ума“: 
креативност, оптимизъм, системно мислене, сътрудничество, комуникация и етични съображения . тези 
шест начина да виждаме света са от съществено значение за всички граждани на 21-ви век .4 инженери-
те съчетават творчеството и въображението с аналитични умения, за да отговорят на нуждите на хората, 
като същевременно запазват ресурсите на нашата планета . те имат пръст в проектирането на почти всич-
ко в нашето ежедневие, иновациите им подхранват икономическия растеж, укрепват националните сис-
теми за сигурност, подобряват здравеопазването и опазват околната среда, те са в центъра на творчески-
те решения за справяне с настоящите и бъдещите глобални предизвикателства [3] .

Все повече училища започват трайно и устойчиво внедряване на Stem обучение както чрез извън-
класни дейности, така и в общооборазователната подготовка на учениците . В училище учениците започ-
ват проектирането на модели и макети още от първи клас по предмета „технологии и предприемачество“, 
следвайки определен инженерен процес . ключовото при Stem е, че всички обучителни дейности се ба-
зират на намирането на решение на проблеми от реалния свят и акцентира върху ученето, основано на 
проекти .5

какво представлява Stem инженерният процес? 
основните етапи при проектиране на инженерни решения и крайни продукти са следните: 6

 y определяне на проблем – учениците обясняват какво точно се опитват да направят и какъв про-
блем се опитват да решат; те се насърчават да измислят креативни решения, което може да бъде 
истинско предизвикателство за по-малките ученици;

 y планиране на решение – планът е ключовият компонент на процеса . учениците трябва да дадат от-
говор на въпроси като „какво ще бъде вашето решение?“ „какво ви трябва, за да го разрешите?“ и 
„Защо ще работи?“;

 y Създаване и тестване на модел – обхваща процеса на самото изграждане;
 y подобряване на модела – подобряването е отличителен белег на инженерството, но също така во-

ди до начин на мислене, който може да бъде полезен и продуктивен през цялото образование на 
детето, а именно че нещо винаги може да се преразгледа и да се направи по-добро . 

В настоящата работа са представени проекти, изпълнени от ученици от седми клас в оу „Христо Смир-
ненски“ град Раковски в извънкласна дейност в клуб „Stem, роботика и програмиране“ . В тяхната основа 
стои проблемно-базираното обучение – създавайки техните инженерни проекти учениците решават про-
блем, пред който са изправени . 

В таблица 1 е описан проекта „електрогенератор“ . Целта на проекта е формиране на компетентности 
по физика – област на компетентност „електричество“ . 

ТАБЛИЦА 1. Проект „Електрогенератор“
РеЗЮме на пРоекта

Предмет инженерство
технологии
Биология

Тема изменение на климата, еко енергия, възобновяеми източници
Тема от реалния живот В България цената на електричеството е висока и изпълнението на проек-

ти от този тип ще доведе до намаляване на сумата, която плаща едно до-
макинство месечно . 

Възраст на учениците 13 г . 
Време за подготовка 60 мин . 
Време за преподаване 60 мин . 
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Онлайн материали Quizizz за възобновяеми и невъзобновяеми източници /готов ресурс/, 
youtube видео „renewable energy Sources – types of energy for Kids”

Други материали Спринцовка, стар cd, силиконова пръчка, пистолет със силиконова пръчка, 
самозалепваща се лента, проводници, два малки електрически мотора от 
стари играчки с дистанционно . 

Фигура 1. Електрогенератор

конструкцията на този генератор позволява да се експериментира и покаже трансформирането на 
движението в електричество . този инженерен проект показва, че е възможно също така да се създаде 
движение, необходимо за работа на алтернатора с неизчерпаеми енергии като вятър, вода, вълни или 
приливи и отливи . чрез този учебен сценарий учениците се запознават с теми, които ги провокират да 
мислят за бъдещето след около 20-30 години и да им помогнат да дадат отговори на някои въпроси като: 

 y как промените в климата и консумираната от нас енергия ще окажат въздействие върху околната 
среда?

 y как влияе замърсената околна среда на нашето здраве?
 y как Земята може да бъде по-добро място за живеене?

проблемният въпрос, пред който са изправени учениците е „как да се намали стойността на консуми-
раната електроенергия на всяко домакинство?“ . търсейки решение на това учениците дискутират темите 
за чистата енергия и опазването на околната среда, които са част от глобалните цели за устойчиво разви-
тие на ЮнеСко . проектът е съобразен с учебната програма по ХооС в Vii клас . След гледане на предло-
женото видео и дискусия по групи учениците предлагат да изработят електрогенератор, като потребите-
лите сами могат да изберат каква да е задвижващата сила – вятър или вода . 

Фигура 2. Необходими материали за изпълнение на проект „Електрогенератор“

За целите на инженерния проект учениците придадоха въртеливо движение чрез въртене с ръка . 
Стъпките, които следваха учениците са следните: 

1 . горната част на спринцовката се изрязва и се прикрепя към диска със силикон .
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2 . Буталото на спринцовката остава нагоре като към него е прикрепен първия електрически мотор . 
той се свързва с втория електродвигател чрез проводници .

3 . За да се изработи перка се използват проводници . 
изрязаната част от спринцовката е прикрепена към втория електродвигател, като по този начин да-

ва енергия чрез движение на ръката и задвижване на първия двигател, към който е прикрепена перката . 

Фигура 3. Част от процеса на изпълнение на проект „Електрогенератор“

В края на проекта учениците правят анализ на изпълнения проект и какво може да се подобри . 
В таблица 2 е описан проекта „парти-светлина“ . Целта на проекта е формиране на компетентности по 

физика – тема „електрическа верига“ .

ТАБЛИЦА 2. Проект „Парти светлини“
РеЗЮме на пРоекта

Предмет инженерство
технологии
Физика

Тема Запознаване с основните компоненти на електрическите вериги .
Тема от реалния живот приложение на научни идеи, които да помогнат в проектирането, тества-

нето и усвъвършенстването на уред, който превръща енергия от един вид 
в друг .

Възраст на учениците 13 г . 
Време за подготовка 60 мин . 
Време за преподаване 60 мин . 
Онлайн материали microsoft hacking Stem lessons
Други материали 1 Светодиод 

3 Щипки тип алигатор 
1 кутия за батерии 
2xaa батерии 
1 пръчица за сладолед 
2 парчета едножилен проводник (30 cm) 
1 коркова подложка
1 парче картон (10 cm x 25 cm) 
1 парче картон 2 .5 cm x 10 cm 
набор от инструменти: пистолет за горещ силикон, стрипващи клещи, но-
жици, перманентен маркер, молив

този проект позволява на учениците да се запознаят с устройството на електрическите вериги и тяхно-
то приложение за направата на ключ за осветление . учениците създават електрически вериги, състоящи 
се от четири основни компонента – източник на захранване, заряд, проводник и прекъсвач . ученици-
те изработват парти светлини, които се управляват ръчно или се включват заедно с избрана от ученици-
те музика . В последствие те заменят прекъсвача, който са изработили, с микроконтролер, свързан с пер-
сонализирана работна книга в excel . чрез нея учениците научават за предимствата на цифровото прев-
ключване и кодиране на светлинна последователност . този интердисциплинарен урок поставя ученици-
те в реална среда и им поставя за цел да изработят парти светлини за предстоящо училищно тържество . 
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В групи учениците обсъдиха проблема и проучиха съществуващи инженерни решения . След това те 
направиха план как да изпълнят поставената задача . 

Фигура 4. Краен продукт – парти-светлини 

В първата част на проекта учениците изпълниха аналогова верига . те сгънаха двата крака на светоди-
ода и ги захрепиха на парче картон с горещ силикон . отбелязаха със + до по-дългия крак /положителен 
заряд/ и – до по-късия /отрицателен заряд/ и закачиха щипките тип „алигатор“ за двата крака . най-ин-
тересната част за тях беше изработването на самия превключвател, който използваха картон, пръчица за 
сладолед и проводници . металите на двата проводника се допират, когато се упражни натиск върху пръ-
чицата, това затваря веригата и светодиода светва . 

Фигура 5. Изработване на превключвател

Във втората част на проекта учениците продължиха работата си върху изграждане на цифрова вери-
га . В тази част те изработиха заземителна плоча като допълнение към веригата, защото позволява по-лес-
но свързване на многобройни лампички . Вместо ръчно превключване на светлините тук учениците из-
ползваха микроконтролера arduino:uno и програмираха светодиодите . За визуализиране на данните те 
използваха добавката data Streamer в excel . 

заключение
Включването на инженерството в Stem обучението има за цел да подчертае изключително важната 

роля, която играе то в глобалната икономика, като същевременно подчертава уменията и способности-
те за решаване на проблеми, които могат да бъдат научени чрез различни уроци и инженерни проекти . 
Въпреки че не е толкова утвърдено като математиката или науката като самостоятелен академичен пред-
мет, включването му в научни и математически концепции, както и връзките му с технологиите и изку-
ствата, го правят важно за интегрирано Stem обучение .

В крайна сметка инженерството е навсякъде около нас и въвеждането му в класната стая по структу-
риран начин помага да се интегрират науката и математиката, но също така изгражда начин на мислене, 
който може да бъде от полза за учениците във всички аспекти на техния живот .
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