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Abstract: Effective STEM education in early childhood, encouraging the development of interest, persever-
ance and competence in the area of STEM, is among the leading efforts needed to provide qualified profession-
als in these fields. Getting acquainted with STEM in the first years of primary education is vital so that children 
can develop an interest in STEM and eventually pursue a career in this area.

The focus in building children’s STEM literacy is to understand how and when they apply knowledge and 
practices from different STEM disciplines. Applying knowledge enables children to develop an even deeper un-
derstanding of STEM concepts and processes and how they relate to each other. For pre-school children, this 
means that they can be introduced to the scientific method – a systematic and logical approach used to answer 
a question or solve a problem. By asking the right questions, we can help stimulate research in which children 
identify objects, make comparisons and predictions, test ideas and share discoveries, while observing their nat-
ural environment. In the process, children can also explore sizes, shapes, patterns and quantities. In this way, 
they can become acquainted with concepts from different disciplines in different contexts, all in a way that nat-
urally engages them.

Using strategies would help preschool teachers build a positive STEM identity in children.1

Keywords: STEM , preschool children , competence. 

STEM не е нов подход. Той се развива под една или друга форма още през 90-те години на миналия 
век, но в последните години придобива все по-широка популярност и привлича вниманието на родители 
и педагози. Това, което отличава STEM от традиционното образование и наука е смесената учебна среда 
и демонстрира на децата как научният метод може да бъде приложен в ежедневието. STEM отчита фа-
кта, че непрекъснатия напредък на технологиите променя начина, по който децата учат, свързват се с дру-
гите и взаимодействат по между си всеки ден. Фокусът при изграждането на STEM грамотността на де-
цата е насочен към това да се разбере как и кога те прилагат знания и практики от различните STEM дис-
циплини. За децата в предучилищна възраст това означава, че те могат да бъдат запознати с научния ме-
тод използван за отговор на въпрос или решаване на проблем, и всичко това реализирано в чрез рабо-
та в малка група.2 

Все по-голям приоритет и предизвикателство за педагога в детската градина е как да реализира по-
литики за приобщаване на деца нуждаещи се от допълнителна обща подкрепа, използване на интерак-
тивни методи за преподаване. Създаването на подготвена среда в съответствие с новите предизвикател-
ства в образованието е от ключово значение за формирането на умения за живот, които да послужат за 
пълноценна личностна и социална реализация на децата със специални потребности. Приоритет за нас 
бе осигуряване на условия и подкрепа за презентиране словесно/речево собствената дейност и постиже-
ния при работата в малка група. Груповите дейности са добре приложими за постигане на толерантност, 
емпатия, търпение, създаване на приятелски отношения, водене на диалог, споделяне между децата със 
специални потребности и другите деца в норма. Детето се чувства спокойно, защото е подпомагано от 
друго дете и това го мотивира, че ще се справи в дейността. 

Защо избрахме STEM концепцията за приобщаване?
Чрез прилагане на STEM концепцията стимулираме и изследователската, конструктивната, научната 

и творчески дейности на децата със специални образователни потребности. Всяко дете на тази възраст 
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се нуждае от специална подкрепа, индивидуална насочена помощ, конкретно ориентирано към собстве-
ните усилия, поощрения. 

Дейностите STEM осигуриха на децата естествена среда за сътрудничество и комуникация. В процеса 
на работа те обсъждаха различни стратегии и предложения, експериментираха и творяха. Чрез този под-
ход детето учи активно да наблюдава и изследва експериментира и обяснява, а не просто запомня и въз-
произвежда информация. Уменията придобити чрез STEM осигуряват на децата стабилна основа за ус-
пех, както в детската градина така и в живота, привлича и насърчава децата със СОП да се изразяват сво-
бодно, да се включват и да споделят пред връстниците си.

Как приложихме STEM концепцията?
На децата предоставихме допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходя-

ща психологическа среда за развитие на способностите и уменията им. Включването в екипната работа 
на децата с допълнителна подкрепа бе насочена към индивидуализиране на дейностите за подкрепа и 
цялостна грижа към тях в процеса на педагогическата практика. Връзките и отношенията, които се изгра-
диха в процеса на екипната работа, оказаха влияние върху увереността и стремежа към развитие на ин-
дивидуалния опит и поведение на децата.

Във тази връзка ние разработихме и представихме педагогическата визита на тема: STEM концепция-
та и нейното приложение в работата с деца със СОП в малки групи.

Тема на педагогическата ситуация: „Водата, природата, човекът“.
Образователни направления: Околен свят, Математика, Конструиране и технологии.
Образователно ядро: Светът на природата и неговото опазване; Количествени отношения, Простран-

ствени отношения; Конструиране и моделиране.
Цели и задачи на педагогическата ситуация:

 y Прилагане на STEM обучение за развиване на естественото любопитство на детето, неговия твор-
чески потенциал, мисленето, наблюдателността, концентрацията на вниманието, сръчността и въ-
ображението.

 y Формиране на социални умения за общуване в процеса на експерименталната и практическата 
дейност в малки групи и включване на деца със СОП.

В съответствие с така формулираните цели си поставихме и следните задачи:
1. Да се разширят представите на децата за водата, нейните свойства и значението ѝ за живота на 

Земята.
2. Да се развие взаимната свързаност на знанията ,да се стимулира активността и творческата дей-

ност на децата чрез STEM дейности.
3. Да се изгради мотивация и увереност на детето в собствените му възможности.
4. Да се стимулира инициатива за приобщаване към различни дейности и се формират желание, ин-

терес към участие. 
5. Да се даде право на избор и инициатива при реализиране на дейностите. 
Задачи за педагогическо взаимодействие за деца със СОП:
1. Включване в дейности за изграждане социални контакти с децата от групата.
2. Активно участие в интерактивни игри и дейности за формиране на умения за практически прило-

жение и знание за свойства на водата.
Работата в малки групи е важна форма за осъществяване на добри социални контакти на деца със 

специални потребности и техните връстници. Нашите наблюдения са, че децата с обучителни трудности 
работят с желание, когато са в екип и са подпомагани от други деца. Учителят е наблюдател на процеса и 
участва с дозирана подкрепа. Влизането на дете в позицията на отговорник, който наблюдава, подпома-
га, проверява и контролира процеса дава свобода на изразяване и увереност в действията на децата със 
СОП. В педагогическата ситуация планирахме и предложихме дейности, като: пречистване на вода; вку-
сови качества на водата; приготвяне на разтвори; проектиране, конструиране робот за сондаж на вода; 
опити с различна плътност на вода; оцветяване на вода – оцветяване на цветя/хартия; проектиране, из-
пълнение проект на увеселителен парк с басейн от пластилин; работа с Bee Bot. Основание за избора на 
точно тези експерименти ни дадоха предварителните наблюдения за интересите на децата по темата и 
конкретно проявеният интерес на децата със СОП към конструктор STEM и роботи Bee Bot. Целенасоче-
ната работа с предложените материали в експериментите и подкрепата от децата в норма имаше поло-
жителни резултати за свободно речево изразяване и включване в дейност. 

Така се постигна по-лесно разширяване знанията на децата чрез преживяване и творческо приложе-



313

Предучилищна педагогика

ние на наученото. Формира се позитивно отношение към техниката и технологиите и нагласи за участие в 
екипни форми на работа. Обогати се личния и сетивен опит на децата свързан с образователно направле-
ние „Математика”, „Околен свят“ и „Конструиране и технологии”; Насърчи се интереса към науката. Фор-
мира се толерантност у всички участници в образователния процес в групата, разбиране, приемане. Об-
общиха се представите на децата за водата в природата; знания за видове водни басейни; представите за 
земни форми, нейните свойства и значението ѝ за живота на Земята. Усъвършенстват се уменията за ре-
шаване на комплексни задачи.

В съответствие с планираните цели и задачи постигнахме:
 y Децата със слабо развити комуникативно-речеви умения с желание се включваха в работата по групи;
 y Разшириха речника си с нови думи и понятия, характерни за новите технологии.
 y Създадоха се умения за работа в екип;
 y Разви се естественото любопитство на детето, неговия творчески потенциал, умението му да на-

блюдава, да издига хипотези и да прави изводи, да търси решения, да прави подобрения и инова-
ции;

 y Спазват се правила за общуване по двойки в малки групи от връстници;
 y Разбират нуждата на хората и растенията от вода за развитието им;
 y Обясняват природозащитна дейност на човека и грижата за чиста природна среда;
 y Изработваха по образец и собствен замисъл модели, като подбира и комбинира разнообразни ма-

териали и инструменти;
 y Възпитава се любов към труда, отзивчивост и желание да помагат един на друг;
 y Активизира се ценностно-смисловият компонент на съзнанието и взаимовръзката права – задъл-

жения;
 y Изразява се обич и привързаност към групата и уважение към приятели;
 y Как сътрудничеството между педагози и ресурсен учител води до успех?

Педагогическата ситуация на тема „Водата, природата, човекът“ е планирана съвместно с ресурсния 
учител. В процеса на реализиране на дейността той напътства, организира и включва децата с потребно-
сти от допълнителна подкрепа в дейности стимулиращи активност според индивидуалните им възмож-
ности.

Опитът показва, че ефективността на приобщаващото образование зависи най-вече от партньорство-
то между педагозите и ресурсния учител.

Какво следва?
Формиране социални умения за общуване в процеса на експерименталната и практическата дейност 

в малки групи продължава в бъдеща дейност. Разширяване знанията на децата чрез преживяване и твор-
ческо приложение на наученото. Формиране позитивно отношение към техниката и технологиите и на-
гласи за участие в екипни форми на работа. Насърчаване интереса към науката. Формиране на толерант-
ност у всички участници в образователния процес в групата, разбиране, приемане.

Нашата работа с деца със специални образователни потребности ни даде възможност да преосмис-
лим отношението към тях, да ги приемем и да търсим начини за съвместно решаване на обучителните 
им затруднения. Смятаме, че нашият модел и опит може успешно да бъде прилаган, тъй като засяга всич-
ки важни и задължителни равнища и сфери, които трябва да се променят за да бъде включването на де-
цата със СОП стимулиращо, полезно и вдъхновяващо за всички.

Мотивирани от постигнатото продължаваме да прилагаме STEM подхода, развиващ социални уме-
ния, самооценка и самочувствие, създаващ оптимални условия за подкрепа на детската личност.
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