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Abstract: The article shares good pedagogical experience from STEAM project-based learning with a leading 
subject Biology and Health Education 7th grade. Students acquire knowledge and form practical skills by work-
ing on the realization of a product related to the significant life problem for antibiotic resistance of pathogen-
ic bacteria. Through practical teamwork, students learn scientific content and develop problem-solving, critical 
thinking, creativity and collaboration skills. The project was implemented with students from 7th grade of Pri-
mary School „Yane Sandanski“ Plovdiv. The results of the survey conducted with the students show that project-
based learning contributes to the formation and development of skills in the 21st century.
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Умения на 21 . век
Голяма част от съвременното STEM образование е посветено на подготовката на учениците за работ-

ни места, които бързо остаряват. Това води до сериозни пропуски между уменията, от които бизнесът се 
нуждае и уменията, които работната сила притежава. Устната и писмената комуникация, работата в екип, 
критичното мислене, аналитичните разсъждения, решаването на сложни проблеми, информационната 
грамотност, иновациите и креативността са умения, които се класират значително по-високо от техноло-
гичните умения и количествени разсъждения [1].

В международен план не е представена и приета ясна и уникална дефиниция за „умения (компетент-
ности) на 21-ви век“. Множество умения се изброяват като умения от 21-ви век без да е убедително опи-
сана разликата между тях и други свързани умения (напр. меките умения) [2]. Според [1] уменията за ра-
бота в екип, комуникация и учене през целия живот често са пренебрежително етикетирани като „меки“ 
умения, което неправилно предполага, че те налагат по-ниски интелектуални изисквания от „твърдите“ 
умения по математика и наука и сега са по-подходящо обозначени като „професионални“ умения.

Дефиниция на организацията за Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC) оп-
ределя компетентностите от 21-ви век като знания, умения и нагласи, необходими на човека, за да бъ-
де конкурентоспособен в работната сила на 21-ви век, да участва по подходящ начин във все по-разноо-
бразно общество, да използва нови технологии и да се справя с бързо променящите се работни места [3].  

Уменията на 21-ви век се определят от [4] като всеобхватна концепция за знанията, уменията и на-
гласите, от които гражданите се нуждаят, за да могат да допринесат за образованото общество. Авторите 
предоставят обобщение, което накратко събира терминологията на видовете умения на 21-ви век, въз-
приети от редица различни рамки [4]. Част от това обобщение, сравняваща две рамки – P21 и ЕС (Евро-
пейски съюз), е представена в таблица 1. Рамката Partnership for 21st century skills – Партньорство за уме-
ния за 21-ви век (P21) е разработена в САЩ с цел позициониране на уменията за 21-ви век в центъра на 
образованието [4].

Първият набор от умения от 21. век се фокусира върху умения за учене и иновации. Те са известни ка-
то 4C (Critical thinking and problem solving; Communication; Collaboration; Creativity and innovations)1

 y Критично мислене и решаване на проблеми (експертно мислене)
 y Комуникация и сътрудничество (сложно общуване)
 y Творчество и иновации (прилагане на  въображение и изобретателност)
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Таблица 1. Концептуализация на уменията на 21 век в рамките Р21 и ЕС
P21 ЕС

Умения за учене и иновации
1. Критично мислене и решаване на проблеми; 

2. Творчество и иновации; 
3. Комуникация и сътрудничество

Умения за учене

Комуникация 
1. Общуване на майчин език; 
2. Общуване на чужди езици

Информационни, медийни и технологични умения
1. Информационна грамотност; 

2. Медийна грамотност; 
3. Технологична грамотност

Цифрова/ Дигитална компетентност

Умения в живота и кариерата 
1. Гъвкавост и адаптивност; 

2. Инициативност и самонасочване; 
3. Социални и междукултурни умения;

4. Производителност и отчетност;
5. Лидерство и отговорност

Културно осъзнаване и изразяване
Социални и граждански компетенции

Чувство за инициативност и предприемачество

Основни предмети 
1. Английски език; 2. Чужди езици; 

3. Изкуства; 4. Математика; 5. Икономика; 6. Наука; 7. 
География;  8. История; 

9. Управление и гражданско общество

Интердисциплинарни теми 
1. Глобална осведоменост; 

2. Финансова, икономическа, стопанска и предпри-
емаческа грамотност; 

3. Гражданска грамотност; 
4. Здравна грамотност и екологична грамотност

1. Математическа компетентност
2. Основни компетентности в науката 

3. Основни компетентности в технологиите 
4. Комуникация на майчин език 
5. Комуникация на чужди езици

Като очаквани резултати от формирането на критично мислене и умения за решаване на проблеми 
учениците трябва да могат да: 

 y Разсъждават ефективно – според ситуацията да използват различни видове разсъждения (индук-
тивни, дедуктивни и др.).

 y Използват системно мислене – да анализират как части от едно цяло взаимодействат помежду си 
за постигане на общи резултати в сложни системи 

 y Правят преценки и решения:
 y ефективно анализират и оценяват доказателства, аргументи, твърдения и убеждения 
 y анализират и оценяват основни алтернативни гледни точки
 y синтезират и правят връзки между информация и аргументи 
 y тълкуват информацията и правят изводи въз основа на най-добрия анализ
 y разсъждават критично върху учебния опит и процеси

 y Решават проблеми
 y решават непознати проблеми както по конвенционален, така и по иновативен начин
 y идентифицират и задават значими въпроси, които изясняват различни гледни точки и водят 

до по-добри решения. 
Като очаквани резултати от формирането на умения за комуникация и сътрудничество учениците 

трябва да могат да:
 y Комуникират ясно 

 y изразяват ефективно мислите и идеите, използвайки устни, писмени и невербални комуника-
ционни умения в различни форми и контексти  

 y използват комуникацията за редица цели – за да информират, инструктират, мотивират и 
убеждават

 y използват множество медии и технологии и знаят как да преценяват тяхната ефективност, 
както и да оценяват тяхното въздействие 
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 y комуникират ефективно в различни среди (включително многоезични). 
 y Сътрудничат с другите 

 y демонстрират способност за ефективна работа и с уважение към различни екипи 
 y упражняват гъвкавост и желание да бъдат полезни при постигане на необходимите компро-

миси за достигане на общата цел 
 y поемат споделена отговорност за съвместната работа и ценят индивидуалния принос, напра-

вен от всеки член на екипа.
Като очаквани резултати от формирането на умения за творчество и иновации учениците трябва да 

могат да:  
 y Мислят творчески 

 y използват широка гама от техники за генериране на идеи (като мозъчна атака) 
 y създават нови, оригинални и стойностни идеи 
 y разработват, прецизират, анализират и оценяват своите собствени идеи, за да се подобрят и 

да се повишат творческите усилия 
 y Работят креативно с другите 

 y ефективно разработват, прилагат и представят нови идеи на другите
 y демонстрират оригиналност и изобретателност в работата 
 y виждат неуспеха като възможност за учене – разбират, че креативността и иновациите са дъл-

госрочен, цикличен процес на малки успехи и чести грешки 
 y Прилагат иновации – разработват творчески идеи със значим принос към областта, в която ще се 

случи иновацията.1

Тези умения отключват ученето през целия живот и творческата работа. Критичното мислене и реша-
ването на проблеми се считат от мнозина за новите основи на обучението през 21. век. Както [5] посоч-
ват, изследвания в областта на познанието правят пробив в наложения във времето принцип на препо-
даването – че овладяването на съдържанието трябва да е преди опита то да се използва. Както се оказ-
ва, използването на знания, докато се усвояват – прилагането на умения като критично мислене, решава-
не на проблеми и креативност към знанията за съдържанието – повишава мотивацията и подобрява ре-
зултатите от обучението [5].

STEAM проект „N-та световна антибактериална война“
STEM не е нова идея, но „нейното развитие ще успее ако успее идеята за i-STEM – интегрираното 

STEM образование“ [6, с. 487]. В [6] се разглеждат няколко модела на i-STEM като се допълва, че в него 
„ще навлязат много нови модели в отговор на все по-голямото разпростиране на идеята към всички оста-
нали дисциплини (идеята за STEAM). Първоначално добавянето на буквата „А“ в акронима беше свърза-
но с добавяне на изкуствата (Arts) в общата рамка, но се видя, че тази буква може да служи като замести-
тел на всички (All) останали дисциплини извън STEM.“ [6, с. 488].

В STEAM проектът, който споделяме, „А“ се отнася за всички останали дисциплини.
Реалният проблем, на който е посветен проектът е проблемът с антибиотичната резистентност на бо-

лестотворните бактерии.
Учениците се въвеждат в проекта чрез имейл от измислен фармацевтичен консорциум „BioPlant 

Pharmaceutical“, който търси нови начини за справяне с антимикробната резистентност. Предизвикател-
ството към учениците е да разработят хранителна добавка на растителна основа, която притежава анти-
бактериални свойства и да рекламират продукта. Изискванията на компанията към добавката са:

 y да съдържа извлеци от три растителни вида в съотношение 3:2:1;
 y да има обем от 60 mL;
 y да има много добро антибактериално действие. 

Въвеждащото събитие е добиването на самите растителните извлеци (Фиг. 1). За да подберат подхо-
дящите растителни видове учениците разполагат с таблици с данни за антибактериалната активност на 
екстракти от различни растения.

В предшестващи STEM учебни единици те са усвоили знания за принципа на дисково-дифузионния 
метод (метод на Кърби-Бауер). Придобили са и умения за определяне на действието на антибиотиците 
върху различни щамове бактерии по големината на диаметъра на зоните на потискане. 

След анализиране на данните, изборът на учениците се спира най-често на комбинацията чесън, лук 
и джинджифил. В по-редки случаи някое от трите растения се заменя с куркума или мента.

По време на добиването на извлеците учениците събират данни, които по-късно използват при из-
числяване на количествения състав и цената на поръчания от „фармацевтичната компания“ препарат.
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Фигура 1. Въвеждащо събитие

Достигането до финалния продукт – рекламен клип, преминава през изпълнението на разнообразни 
задачи от всички изучавани учебни предмети.

Задача 1. Проектирайте макет на сгъваема и/или сглобяема микробиологична лаборатория (Фиг. 2).
Макетът трябва да отговаря на следните изисквания:

 y разглобен да се събира в джоб за документи А4;
 y да има четири стени и под;
 y една врата с площ приблизително ¼  от площта на стената, на която е разположена;
 y два прозореца – един с триъгълна форма и един с форма по избор (без триъгълна), като всеки от 

тях  е с площ приблизително 20% от площта на стената, на която е разположен;
 y един работен плот от сламки, който е разположен на ½ от височината на стената, към която е зак-

репен, събира по дължина три пластмасови петриеви панички с диаметър на основата 55mm и из-
държа тежестта им.  

Материалите, разрешени за изработване на макета са:
 y плътен картон от кутии за обувки или кашони
 y сламки с различна дебелина (прави и с чупещо рамо).

Макетът трябва да се сглобява и/или разгъва за максимум 2 минути.
Изработва се без лепене или закрепване с тиксо, лепило, дъвка, конец, пластилин, ластик, телбод и др.

Фигура 2. Макети в разгънат и сгънат вариант

Задача 2. Съставете листовка за пациента на български и английски език.
Листовката трябва включва следната информация:

 y име на лекарството;
 y кратко описание на растителните видове, които са използвани в добавката – Отдел, Клас, Семей-

ство, местообитание, родина на растението, растителен орган, който се използва за добиване на 
извлека;

 y качествен и количествен състав на вещество с антибактериално действие в едно от използваните 
растения;

 y рН на сместа от растителни извлеци;
 y в табличен вид: масата (в g) на всеки от използваните растителни органи, необходима за получава-

нето на общия обем от 60 mL и цена;
 y указания за разреждане на препарата до определена концентрация: за деца от 6-8 год. – приемат 

три пъти дневно по 10 ml разтвор на добавката с концентрация 20%; за деца от 8-14 год. – приемат 
три пъти дневно 10 милилитра разтвор с концентрация 30% ; за възрастни и деца над 14 год. – при-
емат три пъти дневно 10 милилитра разтвор с концентрация 40%.
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Помощник: За съставяне на указанията се решава следната задача: С колко милилитра вода трябва 
да се разтвори 60 милилитра 100% растителен извлек, за да се получи: а) 20% разтвор; б) 30% разтвор; в) 
40% разтвор.

 y друга важна информация за пациента.
Задача 3. Направете кутийка за шишенцето с добавката (Фиг. 3) .
Кутийката се изработва се от картон по разгъвка на обемна геометрична фигура. Илюстрира се с ху-

дожествени техники по избор.

Фигура 3. Опаковки на хранителната добавка

Задача 4. Начертайте опростена схема на електрическа верига, която представя принципа на ра-
бота на лабораторен термостат (инкубатор).

Схемата се поставя в макета на лабораторията на мястото, на което ще се намира термостатът.
Задача 5. Проучете историята на пандемии и епидемии от бактериални инфекции (Фиг. 4).
Създават се:

 y времеви линии на различни епидемии и пандемии
 y диаграми/графики за заболеваемост на населението.

Фигура 4. Времева линия и диаграми

Финална задача: Създайте рекламен видеоклип за антибактериалната хранителна добавка.
Рекламата трябва да:

 y е с продължителност до 1 минута;
 y включва следните продукти: опаковка на лекарството, макет на лабораторията, диаграми/карти от 

проучването за епидемиите в света; 
 y има подходящ музикален фон.

Резултати и изводи
Резултатите от проведената с учениците анонимна анкета, са представени в таблица 2.
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Таблица 2. Резултати от анкета

Твърдение
Отговорили ученици (в %)

Да По-скоро 
да

Не мога да 
преценя

По-скоро 
не Не

STEAM проектът е много интересен. 70 16,7 6,7 6,7 0

По време на работата по STEAM проект се:

усвояват нови знания по всички учебни предмети. 66,7 26,7 6,7 0 0
прилагат на практика усвоените знания по всички 
учебни предмети. 63,3 26,7 10 0 0

Работата по STEAM проекти:
повишава уменията за работа в екип 53,3 20 16,7 3,3 6,7
повишава уменията за общуване (комуникация) с 
другите членове на екипа. 43,3 26,7 16,7 10 3,3

развива умения за нестандартно решаване на 
проблеми. 30 33,3 26,7 10 0

развива умения за критично мислене. 46,7 16,7 26,7 10 0
развива умения за приспособяване (адаптиране) 
към различни стилове на мислене, стилове на 
работа.

50 30 13,3 6,7 0

развива практически умения, които ще се 
използват в професионалната реализация в 
бъдеще.

36,7 16,7 30 16,7 0

развива житейски умения и може да се прилага в 
живота. 43,3 20 33,3 0 3,3

мотивира търсене и получаване на нова 
информация. 60 16,7 16,7 6,7 0

повишава дигиталните умения. 66,7 20 10 3,3 0
STEAM обучението дава отговор на въпроси като: 
„За какво да го уча това?“ или „Това пък кога ли 
ще ми послужи?“

26,7 23,3 30 10 10

STEAM обучението придава смисъл на ученето. 46,7 20 20 10 3,3
STEAM обучението е обучението на бъдещето. 36,7 33,3 30 0 0

93,4% от учениците посочват, че чрез STEAM усвояват нови знания по всички учебни предмети, а 
86,7% от анкетираните смятат проекта за много интересен. По отношение на т. нар. 4С набор от умения 
на 21. век 63,4% смятат, че STEAM развива умения за критично мислене и почти същия процент  – 63,3%, 
че се развиват умения за нестандартно решаване на проблеми. За 70% от анкетираните STEAM повиша-
ва уменията за общуване (комуникация), а според 73,3% то повишава и уменията за работа в екип. Анке-
тата разкрива и други предимства на STEAM обучението – придава смисъл на ученето – 66,7% и развива 
практически умения: професионални – 53,4% и житейски – 63,3%. 70% от анкетираните го определят ка-
то обучението на бъдещето.

От анализа на резултатите може да се направят следните изводи за STEAM проектно-базираното обу-
чение:

 y развива умения на 21. век;
 y повишава интереса и мотивацията на учениците;
 y с негова помощ ученето придобива смисъл.

Вместо заключение, ще цитирам част от послание за края на учебната 2021/2022 г. от ученици, с кои-
то се проведе STEAM проектно-базираното обучение: „Скъпа госпожо Иванова, през тази учебна година 
се срещнахме за първи път в часовете по биология и здравно образование. Вие ни въведохте в магичния 
свят на природата около нас и ни показахте колко вълнуващи тайни крие тя. През тази учебна година ни 
доказахте, че можем да прилагаме знанията по всички учебни предмети, докато работим заедно в екип. 
Вие използвахте уникални методи, за да достигнем до това да не се съмняваме в нашите възможности. 
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Макар и в началото да бяхме плахи и неуверени в себе си, Вие ни помогнахте да стигнем до края на това 
приключение, наречено биология. Ние дължим на Вас успехите си, знанията си, уменията си, не само по 
Вашия предмет. Проектите, които направихме, обединяват и математика, и информационни технологии, 
и изобразително изкуство…За нас беше щастие да сме Ваши ученици!“
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