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Abstract: In the scholastic year 2021/2022, the implementation of an integrated learning model, which is a 
joint initiative of 125th Secondary school – Sofia and the Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgar-
ian Academy of Sciences, was launched in the school. The strategy of the school management includes organi-
zation of project-oriented learning activities in small groups of students with increased interest in certain topics, 
considered separately in two (or more) academic subjects. In the pilot stage of the implementation a qualifica-
tion course was organized. Subsequently were formed teams of teachers with an active positive attitude to re-
search of topics included in the curriculum of various school subjects. According to the model, procedural ma-
trices were developed for the project-oriented initiatives and individual work was carried out with the students. 
The presentation of their works took place at school seminars, where classmates and teachers were actively in-
volved. The paper presents interim results that give us a reason to expand the scope of activities in subsequent 
stages of implementation.
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Интегративното обучение – възможност и/или необходимост
За интегративното обучение в българското средно училище вече много се е изписало и това от своя 

страна като че ли създава усещането, че много се знае. Дали това е така в регионален и национален ма-
щаб, не бихме се ангажирали да твърдим. В конкретния случай, обект на настоящата публикация, се ка-
сае за училище, където в рамките на четиригодишен период на действие на проект „Иновативно учили-
ще“ е апробиран и в последствие приложен модел на интегративно обучение с клас изявени ученици в 
областта на математиката и природните науки. Подробно описание на модела, както и конкретни резул-
тати от него вече са представени [1]. От особена важност е тук да направим уточнението, че във вече оп-
исаните примери се касае за ученици, при които извънкласните и допълнителни занимания са залегнали 
от края на обучението в начална образователна степен, като в последствие са развивани и надграждани 
чрез проектно-ориентирани дейности и индивидуална работа, а не на последно място и чрез въвеждане 
на иновативен интегративен предмет в гимназиален етап. 

Настоящо състояние
Не такава е изходната позиция при стартирането в рамките на учебната 2021/2022 година на внедря-

ването на модел за интегрирано обучение в две паралелки, прием след завършено основно образование 
в профил „Математически“. Учениците се обучават съответно в осми и девети клас, като една от сходните 
характеристики на двата класа е обучението преимуществено в електронна среда от разстояние по вре-
ме на две ключови за тях години – 7 клас (при завършване на основно образование) и 8. клас, период, ха-
рактеризиращ се от една страна с промяна на определящата поведението среда и от друга – с очаквано-
то осъзнато търсене на многофункционалност и преносимост на получените в училище знания и умения. 

Значителна промяна има и в преподавателския екип. В първия сценарий имаме водещ преподавател 
по математика, който работи с голяма част от учениците от втори клас, в продължение на години изграж-
да у учениците си умения за самостоятелно учене, създава благоприятна учебна среда. При така създаде-
ните условия и при наличието на мотивирани преподаватели по други учебни дисциплини, многостран-
ното развитието на учениците и изграждане на синтетична компетентност е въпрос на време.

В новосформираните паралелки преподавателският екип е разнороден – едни преподаватели са сил-
но мотивирани, но с ограничен опит, други са с богат опит, но поддали се на рутината и/или натрупали 
особено през периода на онлайн обучение физическа и психическа умора.
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С поглед напред
Каквото и да е моментното състояние на отделен преподавателски състав или на част от гилдията, 

предизвикателството, облечено в нормативни изисквания, вече е на прага ни. От учебната 2022/2023 го-
дина всички тестове от националните външни оценявания „може да се провеждат и под формата на те-
стове, които интегрират няколко учебни предмета, но задължително включват български език и лите-
ратура и математика.“1 Съгласно същият нормативен документ министърът на образованието определя 
учебните предмети, които ще участват интегрирано в националното външно оценяване за съответната 
учебна година. Така поставен, пред екипа на училището предстои да бъде решаван въпросът както с пое-
тапното внедряване на интегративен модел за обучение, така и с разработването на инструментариум за 
оценка на интегративни дейности. Представените тук дейности и междинни резултати отразяват първи-
те пилотни стъпки в разрешаването на посочения казус.

Теоретична основа
Нашата концепция за внедряване на интегративен модел в иновативно училище се базира на след-

ния дидактически инструментариум: 
1) Синтетичната компетентност е многофункционален и преносим комплекс от знания, умения и от-

ношения, които осигуряват на индивида възможност успешно да преодолее предизвикателствата на оп-
ределящата поведението му среда [2]. 

2) Дидактическата (концептуалната) карта представлява инструмент, структуриращ дидактическия 
процес. 

Доколкото е известно на автора, описана е една примерна технология за изготвяне на дидактическа 
карта от Лазаров [3], която се състои от следните етапи:

 y създаване на екип от преподаватели (обикновено двама преподаватели по различни учебни пред-
мети и координатор), които определят темата за интегрирано изследване;

 y учителите по отделните предмети, независимо един от друг и на базата на методологията на пред-
мета, поставят акцент върху един или друг аспект на поставената тема, уточняват целта на обуче-
нието и индикаторите за напредък;

 y същите преподаватели изготвят предварителен списък от бази (отделни дидактически компоненти 
съобразно методиката на предмета), вземайки предвид изучените вече концепции, развитите към 
момента знания и умения, както и необходимостта от въвеждането на нови концепции, изгражда-
нето на допълнителни умения и формирането на положителна нагласа у учениците;

 y базите са подредени по нива, дефинирани са директни струи;
 y учителите по отделните предмети, независимо един от друг изготвят концептуални карти, като в 

центъра поставят разглежданата тема;
 y екипът изготвя обща концептуална карта, обединява и редактира отделните карти;
 y изчислява се теглото на дидактическата матрица и при необходимост се търсят начини за намаля-

ването му;
 y при съставянето на концептуалната карта се взема предвид разстоянието между базите и ако е 

подходящо тя се редактира чрез добавяне на пресичащи струи.

Пилотно внедряване
Сформирането на екип от преподаватели с активно положително отношение към интегративно раз-

глеждане на въпроси от учебните програми на различни дисциплини е от ключово значение за внедрява-
нето на интегративния модел, което предполага в частност за изготвянето на процедурна матрица [2]. В 
пилотния етап на внедряването беше проведен квалификационен курс с 12 преподаватели. От тях петима 
бяха с ясно изразено активно положително отношение към предложената екипна работа, един от препо-
давателите (авторът) имаше роля на координатор и участник в един от екипите. В рамките на квалифика-
ционния курс бяха сформирани три екипа, един от преподаватели в осми и два в девети клас. 

Интерес представляват предметните комбинации, получени в резултат на разнородния преподава-
телски състав в съответните екипи:

– в осми клас: математика, информатика, ИТ и английски език (предмети от общообразователната 
подготовка);

– в девети клас:
1) информатика, физика и астрономия и технология на превода (модул от допълнителния интеграти-

вен предмет Приложни науки) (общообразователна и факултативна подготовка, извънкласни дейности);



41

Педагогика и психология

2) история и цивилизации и биология и здравно образование (общообразователна подготовка).
За съжаление, в предложения вариант за проектна работа с ученици преподавателят по математика 

в девети клас не се включи и по тази причина в третия екип този предмет не е водещ. На пръв поглед то-
ва би могло да се счита за дефицит на обединяващ елемент, но разглежданите общи теми от учебното съ-
държание за девети клас бяха изключително добре подбрани от включените преподаватели. На пръв по-
глед това би могло да се счита за дефицит на обединяващ елемент, но разглежданите общи теми от учеб-
ното съдържание за девети клас бяха изключително добре подбрани от включените преподаватели. Тук 
водещ е учителят по история и цивилизации, който е участвал в предходен квалификационен курс за ра-
бота с изявени ученици, организиран съвместно от училището и ИМ. Това е учител, чийто индивидуален 
стил на работа се основава на целенасоченото търсене на допирни точки между преподавания предмет 
и други учебни дисциплини, често провокирайки учениците сами да откриват и използват знанията, уме-
нията и ресурсите, придобити в курса на обучение до момента. Въпреки, че първоначалният сценарий за 
проектна дейност не беше напълно реализиран в тази група, представените ученически разработки оп-
ровергаха притесненията ни.

Процедурата
За следващите етапи от внедряването на модела преподавателите изготвиха съответни процедур-

ни матрици. В тях бяха конкретизирани проектните задания, които ще бъдат разработвани от учениците, 
уточниха се индикатори за напредък, подготовиха се дидактически ресурси. Разработен беше поетапен 
график на дейностите по екипи в периода февруари – юни 2022 г.

Вече не е новост училищата да разполагат със собствен домейн и респективно лични акаунти и ус-
тройства на служители и ученици, споделени виртуални класни стаи и дисково пространство и не на по-
следно място – работа в контролирана и защитена среда, т.к. достъпа до интернет ресурси чрез училищ-
ните устройства е управляван от администратор. Двата класа са част от въведеното на ниво училище обу-
чение по модела 1:1 в първи гимназиален етап. Това изигра своята положителна роля при реализацията 
на проектно-ориентираните инициативи.

Да представим заданията:
1. Представяне на емблематични произведения на изкуството, съобразени с програмата по изобра-

зително изкуство в 8. клас, чрез средствата на GeoGebra или чрез разработването на образовате-
лен ресурс в p5.js (свободен ресурс за създаване на код). Тук GeoGebra и p5.js са допълнителни ре-
сурси, които учениците изучават и свикват да работят в рамките на проектната дейност, надграж-
дайки задължителното учебно съдържание по математика и информатика. Проектите се предста-
вят на английски език.

2. Създаване на компютърна игра (писане на код), в която са включени поне два елемента от изуча-
ваното учебно съдържание по физика (напр. скорост и ускорение, сила и мощност и др.). Акцент 
е поставен и върху уменията за представяне на деветокласниците.

3. Проучване на една от посочените теми – „Първата световна война – благоприятна среда за разви-
тие и разпространение на заразни болести“ и „Испанският грип“ – от гледна точка на историята и 
биологията, както и възможности за прилагане на наученото в съвременната постоянно променя-
ща се в този контекст обстановка.

Най-интересното – реализираните проекти и резултатите
Споделяме четири от общо девет зададени проекта. Всички проектно-базирани дейности са предста-

вени от учениците в рамките на училищни мероприятия с участието на паралелки от различни випуски и 
направления, както и на преподаватели от всички методически обединения.

Пример 1
Съгласно описаните в предходната секция задания, избрани са две платна на Пабло Пикасо – Две мо-

мичета четат и Глава на жена (Tète de Femme). На фигура 1 и фигура 2 са представени слайдове от презен-
тацията, съпоставящи оригиналните творби и „пресъздадените“ с GeoGebra. Освен очакваното проучва-
не на биографията на автора и историята на произведенията, учители и ученици осъществяват достъпен и 
разбираем преход между учебните дисциплини и материализират връзката между различните стилове в 
класическото изобразително изкуство и темата Дигитални изкуства в съвремието от програмата по изоб-
разително изкуство, научават нова лексика на чужд език, дават нагледен пример как красотата на мате-
матика може да бъде видяна чрез изкуството.
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Фигура 1. Оригинал и Geogebra вариант на „Две момичета четат“

Фигура 2. Оригинал и Geogebra вариант на „Глава на жена“
Пример 2
За втори екип от ученици от същия клас беше включен предмет информатика. Изборът на обекти на 

изобразителното изкуство, Тигър в тропическа буря на Анри Русо и Целувката на Густав Климт, е допълнен 
с изображение на най-известния праисторически паметник – Стоунхендж. Допълнени с богата информа-
ция за мегалитния паметник и художествените произведения, учениците представиха пикселните им из-
ображения (фигура 3 и фигура 4), превърнати в пъзели (фигура 5). 

Фигура 3. Екранна снимка 1 на код (Pixel Art)

Фигура 4. Екранна снимка 2 на код (Pixel Art)
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Фигура 5. Пъзелите – възможност за кратък отдих и забавление в края на часа 
или как ученето може да е забавно

Пример 3
Тази разработка е индивидуална. Ученичката е избрала Поле с макове в Аржантьой на Клод Моне. 

Подготовката и проучвателната работа протичат идентично с тези в Примери 1 и 2, използван е същият 
софтуер. В контекста на „оживяване“ на учебния материал и въвличането, в процеса на обучение на уме-
нията за работа с различни програми и приложения, които учениците биха използвали в свободното си 
време, спрямо шедьовъра от XIX век е приложена промяна на цветния фон, написан е код.

Фигура 6. Снимка на картината „Поле с макове в Аржантьой“ и вида ѝ при промяна 
на фона чрез програмираното му задаване в различен цвят

Сложността на кода не е голяма, но и търсеният резултат не е такъв. В представените примери акцент 
е поставен върху преносимостта на комплекса знания-умения-отношение и възможността за планира-
не на последващи училищни активности в посока постепенно развиване на съчетаваща компетентност в 
рамките на гимназиалното обучение на включените ученици.

Все още не е направен пълен анализ на проведената работа с осмокласниците, но общото впечатле-
ние на класа и преподавателите е, че при следващи проектно-ориентирани дейности биха се включили 
повече ученици, че учебното време може да бъде оползотворени по-ефективно, а удовлетворението от 
екипната работа и сплотяването на учениците – безценни.

Пример 4
Представената от учениците игра, на пръв поглед също не е сложна – целта е да се постигне макси-

мално постижение при управлението на автомобил срещу насрещно движещи се коли, като на опреде-
лен период от време (брой успешни разминавания) разстоянието между „срещите“ с автомобилите на-
малява, а скоростта на управлявания от играещия автомобил се увеличава, расте и броя на точките, полу-
чавани при успешно изминаване на определено разстояние. При представянето на проекта всички при-
състващи можеха да се опитат да подобрят рекорда на авторите, както и да дадат конкретни предложе-
ния за подобрение. 
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Фигура 7. Елементи от презентацията на ученическия екип

Приятно впечатление прави умението на този екип да комуникира с аудиторията, да предразполага 
към диалог, да я въвлича в представянето си, но едновременно с това умело да я води в желаната от еки-
па посока. 

В този клас се наблюдаваха противоречиви резултати (два проекта останаха недовършени поради не-
възможността да се синхронизира работата на екипа и неспазените изисквания и срокове за подготов-
ка. Въпреки горчивия привкус, считаме, че през предстоящата учебна година трябва да се търсят нови съ-
мишленици в лицето на останалите преподаватели в класа, неизползвани средства за активация на уче-
ническия потенциал и подкрепа от родителската общност.

Заключение
Въпреки някои срещнати трудности при реализирането на проектните дейности, ръководния екип на 

училището счита представените междинни резултати за много добри и достатъчни, за да считаме целите 
в голяма степен постигнати. Предстои направата на пълен анализ и обобщение на резултатите и плани-
ране и подготовка за разширяване на обхвата при следващия етап на внедряване на модела, както и из-
готвянето на дидактически карти на изследването. 

Предоставените данни за съотношението между включените в обучителния курс преподаватели и из-
явилите желание и готовност да се включат в интегративните дейности (по-малко от 50%) представя от-
носително точно нагласите на педагогическата общност в цялото училище (и може би не само). И ако ин-
тегрирането на елементи от различни учебни предмети в тестовете от национално външно оценяване по 
български език и литература и математика не зависи от училищните екипи и би могло да бъде отложено 
във времето, то активизирането на преподавателите за оползотворяване на възможностите за по-ефек-
тивно обучение и изграждане на многофункционални и преносими знания и умения в учебна среда – не 
трябва.
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(Endnotes)
1. MON, Naredba №11/01.09.2016 za otseniavane na rezultatite ot obuchenieto na uchenitsite, izm. i dop. D, 

br.77/01.09.2020.


