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 Abstract: In pedagogical practice there exists the understanding that all students should be 

able to do everything. Technological training is one of students’ favorite subjects. During the 

classes of Technology and Entrepreneurship they produce different models of objects, and so far the 

criterion for success has been the final product created by the students. If the student has made a 

product that looks like the exemplary model, it means that he has succeeded. If the product does not 

resemble the exemplary model - he has failed. The question that arises is: Can we talk about 

effective technological training if there is no successful teaching and successful learning? 

The paper tries to clarify the difference between success and effectiveness in training. We 

offer methodological variants for work based on the concept that in order to support the individual 

development of each student technological training needs to provide the possibility for selection of 

activities, which take into account pupils’ cognitive and practical abilities. 
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Въведение 

Образованието е един от основните фактори за социализация на подрастващите от една 

страна, а от друга е призвано да подпомогне личностното развитие на всяко дете. 

Необходимо е съвременната образователна система не само да подготвя младото поколение 

да решава успешно проблеми от различно естество, но и да ги решава ефективно в 

личностен, професионален и общонационален план. В бързо развиващото се глобално и 

динамично съвременно общество повече от всякога е нужно личността да притежава 

качества, които да са адекватни на социално-икономическите условия на държавата. Такива 

качества са гъвкавост, адаптивност, инициативност, предприемчивост, отговорност, умения 

за учене през целия живот, толерантност, умения за екипно взаимодействие и др. 

За постигане на тези качества особено място в образованието заема училищното учене, 

което е в пряка релация с училищното преподаване. За реализиране на високоефективно 

обучение на учениците от начална училищна възраст е необходимо да се осъществява 

качествено училищно преподаване и учене, което да осигури и качествено образование. 

Обект на разработката е успешното учене в технологичното обучение на учениците от 

начална училищна възраст, а предмет – възможностите за подпомагане на успешното учене 
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в технологичното обучение в началното училище. Целта е да се разработи и представи 

система от дидактически похвати, методи и средства за постигане на успех в обучението по 

технологии и предприемачество. 
 

Какво означава успешно учене? 

У всеки човек природно е заложен стремежът за учене. В разработката ще се разглежда 

ученето като системен и организиран процес, с помощта на който се подпомага 

адаптивността, активността, инициативността и успешната реализация на отделната личност, 

а оттам – и на цялото общество. Успешно учене е „това учене, което удовлетворява целите на 

преподаването в даден учебен час. Успешното учене може да доведе до ефективно учене, но 

може и да не го постигне, ако целите са непретенциозни, елементарни, формални.“ (М. 

Тенева, стр. 8) 

Както обучението по всеки учебен предмет, така и технологичното обучение, се 

базират на двете основни дейности – преподаването (дейността на учителя) и ученето 

(дейността на ученика). Успешното учене в технологичното обучение се свързва с 

постигането на личен за ученика успех, съответстващ на неговите потребности и 

индивидуални възможности. Успешно учене е налице тогава, когато ученикът има 

възможност да се изявява и да изживява себе си като субект в обучението. 
 

Какво е успешно преподаване? 

Успешното преподаване удовлетворява целите на преподавателската дейност от една 

страна, а от друга – потребностите, интересите, желанията на учениците, но и се съобразява с 

индивидуалните познавателни и практически възможности на всяко дете. Успешното 

преподаване е насочено към зачитане на личността на всяко дете, предполага използването 

на индивидуално-личностен подход и диференцирането на учебните задачи по степен на 

трудност. То допринася за изживяване на удовлетвореност и радост от постигнатия личен 

успех от ученика. Успешното преподаване не се стреми да стандартизира или унифицира 

учебния процес, а използва различията на ученика и поставя акцент върху силните страни на 

всяко дете. То няма за основа мотото „От всички изискваме да могат всичко“, а се стреми 

към това всеки ученик да постига свой успех и да напредва със свой темп. 

В технологичното обучение успешното преподаване ще свързваме със стремежа на 

учителя да осигури условия за самостоятелен избор на активност, условия за проява на 

творчество от страна на учениците и с възможността всеки ученик да изживее 

удовлетвореност и радост от постигнатия успех при изработване на дадено изделие. 

Успешното преподаване предполага стремеж към осъществяване на субект-субектно 

взаимодействие. 
 

Какво е ефективно учене? 

Ефективното учене по своята същност е успешно учене, което удовлетворява целите на 

преподаването в най-висока степен и на същото високо равнище гарантира овладяване на 
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нови знания, формиране на умения и компетентности. То е резултат от успешното учене и се 

постига чрез него. 

В условията на технологичното обучение ефективното учене ще свързваме с 

постигането в най-висока степен на целите, заложени в учебната програма по учебния 

предмет технологии и предприемачество, а именно: „в процеса на практическа дейност се 

възпитават личностно значимите качества инициативност, предприемчивост и отговорност и 

се акцентира върху позитивно отношение към труда, към съвременната техника и 

технологиите. Инициативността и предприемчивостта се разглеждат като следствие от 

осигуряваните в обучението практико-действени условия за избор на активност - 

самостоятелно вземане на решение и поемане на отговорност за извършваната учебно-

трудова дейност от всеки първокласник.“ (Учебна програма по технологии и 

предприемачество – 1 клас, стр. 1, МОН, 2016 г.) 
 

Какво е ефективно преподаване? 

Ефективното преподаване „удовлетворява целите на преподавателската дейност на 

учителя в учебния час и желанията, интересите, потребностите на учениците от нови знания, 

умения, компетентности.“ (М. Тенева, стр. 8) 

В технологичното обучение в началното училище малките ученици изработват 

различни изделия и модели на предмети от бита на хората, придобиват елементарна 

технологична грамотност и посредством практическата дейност се приобщават към труда, 

приучават се на екипно взаимодействие, овладяват елементарни икономически понятия, 

формират умения за изпълнение на различни технологични операции. Работата по 

инструкции и образец е основна и досега за критерий за успех се считаше готовото, 

изработено изделие, което в най-висока степен прилича на показания от учителя образец. 

Съвсем естествено е да възникне въпросът: „Могат ли всички ученици да изработят 

изделието по един и същи начин и успели ли ще са те, ако не се справят докрай с неговото 

изработване?“ Отдавна е известно, че в един клас учениците са групирани по възрастов 

принцип – т.е. те са на една възраст, но дали така стои въпросът с техните индивидуални 

познавателни и практически възможности?  

Известно е, че някои деца имат изпреварващо възрастта им развитие, други ученици са 

с нормален за възрастта темп на развитие, но има и такива, които изпитват обучителни 

затруднения. Още една условно разграничена група са децата със специални образователни 

потребности. От педагогиката е добре познат фактът, че при едно и също педагогическо 

взаимодействие се постигат различни резултати. Това е така, защото не всички ученици 

могат да се справят с еднаква лекота с поставените им задачи. В технологичното обучение 

едни ученици извършват технологичните операции (например изрязване, прегъване, 

залепяне) бързо, точно и прецизно, но за други това е учебно-трудова задача с висок 

познавателен и практически праг. Основното противоречие, което възниква, е как да се 

постигнат целите на технологичното обучение, когато не всички ученици са способни да 

овладяват новите знания и да формират практически умения за изработване на изделието с 
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еднакъв темп. Как да се постигне ефективно обучение, когато учениците имат различни 

познавателни и практически възможности, а целите на учебната програма са едни и същи? 

Отговорът се крие в успешното учене, което се свързва с успеха на всеки ученик. 

Според една от поведенческите теории за ученето на Торндайк, поведението на 

учениците се свързва с рефлексите. Той разглежда поведението като реакция на стимули в 

средата и разработва т. нар. „закон за ефекта“. Според този закон, ако дадено действие води 

до удовлетворяваща промяна в средата, вероятността това действие да се повтори в подобни 

ситуации се увеличава. В контекста на технологичното обучение може да се направи 

подобна аналогия – ако ученикът е удовлетворен от свършената работа и изпитва радост от 

успеха, то това би довело до желание да опитва отново и да се развива със свой собствен 

темп. Ако досега критерий за успех бе изработеното и наподобяващо образеца изделие, то в 

съвременното технологично обучение учителят трябва да диференцира учебно-трудовите 

задачи по степен на трудност. Това е необходимо, за да се постига успех както от децата с 

изпреварващо възрастта им развитие, така и от учениците с нормален темп на развитие, а и 

от онези с обучителни затруднения и специални образователни потребности. Използването 

на индивидуално-личностния подход в обучението и зачитането на индивидуалните 

познавателни и практически възможности на всеки ученик гарантира успешно преподаване и 

успешно учене, които осигуряват ефективност на обучението. Необходимо е учителят да 

осигурява условия за избор на активност на всяко дете, за да може то само да усети своите 

силни страни и да ги развива. 
 

Какви условия е необходимо да се създадат в технологичното обучение, за да бъде 

възможно успешното учене? 

Основно и много важно изискване е ученикът да бъде в активна познавателна позиция. 

Това обаче за малките ученици е труден процес. Подпомагането му включва редица 

педагогически дейности. Те се отнасят както до мотивирането на учениците, така също и до 

съдържанието на учебно-трудовите дейности, тяхната трудност и организацията им. 

Съдържанието на учебно-трудовите дейности трябва да кореспондира с актуалните 

интереси и влечения на учениците. Това предполага да се изработват изделия, които са 

интересни и могат да се използват за игра, за учебно-помощни средства, за личностна изява – 

подаръци, благотворителност, за изява на паралелката (класа) и др. Каквито и да са 

изделията, изработването им трябва да съдържа различна проблемност – техническа, 

технологична, организационна, функционална и др. Тези нейни различия определят 

когнитивните и практическите прагове на учебно-трудовата задача. Тя трябва да е посилна за 

учениците с нормално за възрастта им развитие, за учениците с обучителни затруднения и за 

онези ученици, които имат изпреварващо развитие.  

Системите за реализация и организация на обучението непрекъснато се развиват и 

усъвършенстват под влияние на променящите се потребности на обществото. Те имат 

непосредствено отражение както върху спецификата на съдържанието на обучението, така и 

върху целите, които то трябва да осъществи. Целите и съдържанието на обучението са сред 
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факторите, с които учителят съобразява своята дейност – преподаването, и реализира 

процеса на обучение. Съобразно спецификата на дадено обучение, се подбират най-

целесъобразните принципи и методи, най-резултатните форми и средства за неговото 

реализиране. (М. Тенева, стр. 47) 

За постигане на успех и за осъществяване на успешно учене, което води до ефективност 

в обучението, е необходимо да са налице две предпоставки – подходящо съдържание на 

обучението и процес, който предполага активно взаимодействие между субектите. Учебното 

съдържание трябва да бъде диференцирано и да предлага различна степен на завършеност на 

изделието. От друга страна, е нужно учителят да използва подходи, средства и методи, които 

да насищат технологичното обучение с проблемност, алтернативи, откривателство и 

възможности за свободна изява от страна на учениците. 

Техническа проблемност на изделието – 

предполага на учениците да се осигурява 

възможност да осъзнават, че едно и също 

изделие би могло да се изработи от различни 

материали. Техническата проблемност включва и 

подбора на инструменти и средства, с помощта 

на които ще се изработи изделието. Нужно е учителят да предоставя информация на 

учениците и алтернативи за избор в контекста на разнообразието от технически възможности 

за изработване на изделието. 

Технологична проблемност на 

изделието – включва 

разнообразието от технологични 

операции, които учениците познават 

или трябва да усвоят и които са 

необходими за изработване на дадено изделие. Технологичната проблемност предполага 

изработване на изделието по избран от ученика път, който включва подбор от негова страна 

на подходящи технологични операции – например изрязване, прегъване и залепяне, или 

изрязване, биговане, прегъване и залепяне. Този вид проблемност изисква ученикът да може 

да прояви съобразителност кои технологични операции биха били най-подходящи за 

достигане на желания резултат. 

Организационна проблемност на изделието – 

тя предполага организирането на учениците в една 

от следните форми на работа – индивидуална, 

групова или екипна, и тяхното балансирано 

редуване и използване. Качествата инициативност, 

предприемчивост и отговорност се възпитават не 

толкова при индивидуалната форма на работа, а 

когато учениците работят заедно, разпределят 



FACULTY of EDUCATION, TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA, Bulgaria  

60 
 

дейностите помежду си, обсъждат варианти и вземат колективно решение за изработване на 

изделието. Отговорността предполага не само доверие между учител и ученици, а и доверие 

на равнище ученик – ученик. 

Функционална проблемност на изделието 

– тя включва избора на ученика или групата за 

функционалните характеристики на изделието – 

за какво може да служи то, какви елементи е 

нужно да се добавят или отнемат, за да се 

променят или обогатят неговите функции. 

Необходимо е учителят да поставя различни 

предизвикателства пред учениците или групите, 

които да предполагат търсене на конструктивни 

решения.  

Успехът в обучението по технологии и предприемачество е различен за различните 

ученици. Ако за едни ученик успех означава да извърши всички технологични операции 

точно и вярно, но и да потърси конструктивно решение при изработване на изделието, то за 

друг ученик успехът може да бъде правилно изрязване по права линия. Успехът на един 

ученик не бива да се сравнява с успеха на друг. Всяко дете трябва да бъде сравнявано със 

самото себе си, със собствения си напредък. Всеки ученик има своя зона на актуално и зона 

на близкото развитие и при различните ученици тези зони са различни. (Зони на развитие по 

Виготски) Задача на учителя е да подпомогне придвижването на всеки ученик от неговата 

зона на актуално развитие към зоната на близкото му развитие. Това означава да се поощрява 

всеки напредък на ученика, независимо колко малък е той, да се обръща внимание на това 

какво ученикът е могъл да прави с помощта на учителя и какво може да прави сам. 

Именно поради тази причина за постигането на успех в обучението по технологии и 

предприемачество е нужно да се използват различни форми на взаимодействие, да се 

представят на учениците проблемни ситуации и да се осигуряват условия те да се запознаят с 

различни алтернативи, от които да изберат онази, която съответства както на интересите и 

потребностите им, така също и на техните индивидуални познавателни и практически 

възможности. Само така ученикът ще постига успех, който е мост към постигане на целите 

на обучението по даден учебен предмет, т.е. води до постигане на ефективност в обучението. 

Така всеки ученик ще притежава увереност в собствените сили и ще формира нужното 

самочувствие, че може, че постига свой успех. Неслучайно известният учен и психолог 

Алфред Адлер казва, че „Самочувствието на детето и неговата лична смелост  са най-

голямото му щастие. Смелите деца по-късно няма да очакват формирането на съдбата си 

отвън, а ще го постигнат със собствените си сили“. 

Заключение: 

Успешното учене е процес, от който в значителна степен зависи успешното развитие на 

личността. Това налага преосмислянето на неговото организиране и ръководене. 
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Ефективността в технологичното обучение е в пряка зависимост от постигането на успех от 

всеки ученик. Успехът на ученика е в пряка релация с дейността на учителя. Досега в 

технологичното обучение в началното училище за критерий за успех се считаше готовото в 

края на часа изделие. Това архаично разбиране за „успех“ често води до постигане на 

неуспех – много от учениците не могат да се справят с поставената учебно-трудова задача, 

тъй като нейният познавателен праг на трудност е висок за тях. Различните познавателни и 

практически възможности на малките ученици са основание в технологичното обучение да 

се осигуряват условия за избор на активност, да се диференцират учебно-трудовите задачи 

по степен на трудност, изработването на изделие да предполага различна проблемност. 

Използването на личностно-ориентирания подход в технологичното обучение би осигурило 

възможност на всеки ученик да усвоява знания и да формира умения и компетентности със 

свой темп, да постига личен успех. Само тогава се реализира успешно учене, което е 

предпоставка за ефективност на обучението. 
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