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I. Обща характеристика на дисертационния труд 

1.Актуалност на темата 

През 2016 година Европейската комисия прие нова 

програма, която визира постигането на ключови компетентности 

с присъщите за тях преносими умения. Притежаването на тези 

компетентности и преносими умения от гражданите на 

Европейския съюз се оказва важно за успешната им реализация 

на пазара на труда и за подобряване качеството на живот.  

 

2. Състояние на изследвания проблем 

У нас постигането на ключовите компетентности бе 

регламентирано от Закона за предучилищно и училищно 

образование. Ключовите компетентности са част от 

образователните стандарти и съществен елемент на учебните 

програми по всички учебни предмети. Промяната в Закона за 

предучилищно и училищно образование наложи промени както 

в съдържанието на обучението – какво и колко да изучават 

учениците, така също и в учебното съдържание – как по-

целесъобразно да се структурира и конструира знанието, с какви 

дейности да се постигне необходимият минимум знания, как да 

се организира обучението така, че у учениците да се изградят 

преносими умения.  

Решаването на тази нелека задача е отговорност на всички, 

имащи отношение към качеството на училищното образование. 

Към тях се причисляват както научните работници, които 

имплицират в учебните програми ключовите компетентности и 

съответстващите им преносими умения, така също и авторите на 

учебници. Те, съобразно учебната програма по даден учебен 

предмет, конструират и структурират учебно съдържание. Чрез 

осъществяваното на негова основа обучение става възможно да 

се постигнат заложените в учебната програма цели и очаквани 

резултати.  
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3. Концептуална рамка на изследването 

Обект на изследването е процесът на формиране на 

преносими умения в обучението по технологии и 

предприемачество в 1. – 4. клас, а предмет -  учебното 

съдържание за формиране на преносими умения в обучението 

по технологии и предприемачество в 1. - 4. клас. 

Цел на изследването е разработване и прилагане на модел на 

учебно съдържание за оптимизиране на процеса на формиране 

на преносими умения у учениците 1. – 4. клас  

Изследователската работа се основава на следното научно 

допускане: 

Ако се разработи и приложи модел на учебно съдържание по 

технологии и предприемачество, което предполага активна 

познавателна позиция на всеки ученик от 1. - 4. клас, се очаква 

оптимизиране на процеса на формиране на преносими умения. 

Постигането на целта предполага решаването на следните 

изследователски  задачи: 

1. Да се изясни същността на преносимите умения и да се 

представят теоретични основи за тяхното формиране; 

2. Да се анализират нормативните документи по 

отношение на преносимите умения; (НАУЧНИ И 

ТЕОРЕТИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ) 

3. Да се изяснят особеностите в развитието на учениците 

от начална училищна възраст в контекста на формирането на 

преносими умения. 

4. Да се разработи модел на учебно съдържание по 

технологии и предприемачество за формиране на преносими 

умения у учениците от 1. – 4. клас. 

5. Да се приложи моделът на учебно съдържание в 

обучението и да се проследи динамиката на формирането на 

преносими умения у учениците от първи до четвърти клас. 

За отчитане резултатите от изследователската работа се 

използва следната система от критерии и показатели: 
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Първи критерий - Умение за критично мислене  

Показатели: 

- изразява собствено мнение; 

- търси алтернативни решения; 

- проявява стремеж към усъвършенстване на изделието. 

 

Втори критерий - Умение за вземане на самостоятелно 

решение  

Показатели: 

- прави адекватен на проблема избор – материали и 

инструменти; 

- прави адекватен на проблема избор относно организацията 

на работа – индивидуална, групова; 

- преценява  при какви условия може да се справи по-добре 

– сам или в група. 

 

Трети критерий - Умения за взаимодействие с 

останалите  

Показатели: 

- договаря се с останалите участници в учебно-трудовия 

процес; 

- постига съгласие за изпълнение на общата задача; 

- поема отговорност за изпълнението на задачата; 

- използва силните си страни при изпълнението на задачата; 

- проявява лидерски качества. 

 

Четвърти критерий - Умение за предлагане на идеи и за 

превръщането им в действие  

Показатели: 

- проявява креативност; 

- проявява инициативност; 

- проявява предприемчивост. 

 

Пети критерий - Умение за самооценяване на дейността 

и за нейното коригиране  
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Показатели: 

- самооценява се по зададени външни критерии; 

- самооценява се на основата на осъзнатите силни страни на 

личността; 

 

Шести критерий - Умение за проява на волевост при 

осъществяване на индивидуална, групова, съвместна и 

екипна дейност 
Показатели: 

 - прави преход от импулсивност към осъзнатост в 

поведението; 

- преодолява възникнали затруднения. 

 

Седми критерий - Умение за проява на емоционална 

интелигентност  

Показатели: 

 – проявява емпатия и изживява радост и чувство на 

удовлетвореност от постигнатия успех – личен, групов, екипен; 

- управлява емоционални импулси. 

 

Осми критерий - Умение за себепознание  

Показатели: 

- проявява себеуважение; 

- осъзнава силните си страни и ги представя; 

- оценява личната ефективност (принос към успеха); 

 

Девети критерий - Умение за комуникативност 

 Показатели: 

- обяснява извършената работа; 

- аргументира взетото решение; 

- презентира постигнатия резултат. 

 

Десети критерий - Умение за комплексно решаване на 

проблеми  
Показатели: 
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 – прилага наученото от другите учебни предмети при 

решаването на конкретен учебно-трудов проблем.  

 

Избраната система от критерии и показатели е съобразена с 

визираните в учебната програма знания, умения и отношения.  

Част от преносимите умения са обект на формиране в 

обучението и по други учебни предмети, например – 

комуникативните умения, умението за критично мислене, 

умението за комплексно решаване на проблеми, умение за 

проява на емоционална интелигентност и др. При определянето 

на показателите по всеки един критерий се имат предвид 

типичните поведенчески актове само в контекста на 

технологичното обучение.  

За целите на дисертационното изследване се налага 

посочените критерии и показатели да се обединят в няколко 

критериални клъстера, за да се откроят сеченията 

(припокриванията) на показателите. Това улеснява измерването 

и анализа на резултатите. 
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Критериални клъстери  

Схема № 2. Критериален клъстер 1 
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Схема № 3. Критериален клъстер 2 
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Схема № 4. Критериален клъстер 3 

 

 

 

 

Умението за комплексно решаване на проблеми е включено 

и в трите клъстера, тъй като негово поведенческо проявление е 

използването 
 

4. Хронологични рамки на изследването 

Тъй като се проследява степента на формиране на 

преносимите умения у учениците от първи до  четвърти клас, се 

налага необходимостта да се проведе дългосрочно изследване 

(лонгитюдно изследване).  Характерно за него е това, че на 

базата на приети критерии и показатели се проследява степента 

на формиране на преносимите умения в по-голям период от 

време – четири учебни години. Работи се с малка извадка – 
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учениците от един клас от СУ „Иван Вазов“, Стара Загора 

(първи „Б“ клас, випуск 2017 – 2021).  

Лонгитюдното изследване проследява динамиката на 

развиваните знания, умения и компетентности за периода на 

учебните 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 години. 

Това означава, че един и същ ученик се проследява в неговото 

учебно-познавателно развитие по отношение на преносимите 

умения и ключовите компетентности от ЕРР. От това следва, че 

един и същи ученик се оценява 32 пъти през една учебна година. 

В четиригодишната продължителност на апробацията в самата 

група няма текучество; по своя брой и състав тя остава 

постоянна. И това дава възможност всеки един ученик да 

премине по стълбицата на изследователското измерване, 

представено в табличен вид. 

Таблица № 2. Изследователски измервания 

Изследователски измервания за един ученик 

 

По този начин общият брой измервания през 

четиригодишното проследяване на учебно-познавателното 

развитие на 25-те ученици по отношение на преносимите 

умения възлиза на 3 200 измервания. 

Изследването се провежда в часовете по технологии и 

предприемачество, които за една учебна година са 32 на брой. В 

изследването не са предвидени специални часове за измерване 

Един ученик Брой 

измервания 

I клас 32 

II клас 32 

III клас 32 

IV клас 32 

Общо 128  
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степента на формиране на преносимите умения и ключовите 

компетентности, тъй като във всеки от учебните часове се 

провежда целенасочено наблюдение с участие.  

Етапите на изследователската работа са съобразени с 

особеностите на вариативния дидактически експеримент.  

Първият етап на експеримента се провежда две години след 

въвеждането на учебния предмет технологии и 

предприемачество в обучението в първи клас.  

Вторият етап на експеримента включва оценяване 

резултатите от приложението на модела на учебно съдържание в 

края на обучението на всеки клас. 

Трети етап включва оценяване на резултатите от 

приложението на модела на учебно съдържание в края на 

обучението в четвърти клас и отчитане динамиката на 

формиране на преносимите умения през целия период на 

провеждане на изследването. 

Четвърти етап на експерименталната работа включва 

получаването на експертна оценка за надеждността на модела на 

учебно съдържание по технологии и предприемачество за 

формиране на преносими умения. 

 

5. Емпирична база на изследването 

В хода на изследователската работа се използват следните 

методи: моделиране, педагогически експеримент, 

обсервационни методи (наблюдение с участие), рейтинг 

(експертна оценка). 

  

 Моделиране 

Моделирането като научно-изследователски метод 

представлява своеобразна обективизация на обекти и явления и 

разкриване на техните съществени признаци.  

Дидактическото моделиране е свързано с по-задълбоченото 

изучаване същността на учебно-възпитателните обекти и 

явления. Те спомагат за оптимизиране структурата на 
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образователния процес, както и към използването на 

целесъобразни подходи при реализирането на образователния 

процес.  

Свързаните с обучението процеси и явления не се свеждат 

само до преподаването и ученето. Преподаването и ученето 

определят характера на основното дидактическо отношение. То 

е обусловено от други процеси като целеполагането, подбора на 

учебното съдържание, избор на средствата за обучение, 

оценяването, коригирането и др. Изучаването на тези процеси 

може да се осъществи с различни изследователски методи, един 

от които е моделирането. 

Главната функция на моделирането е улесняване 

изследването и откриване на възможности за неговото 

оптимизиране. В този смисъл може да се приеме, че 

наименованието „модел на учебно съдържание“ се допълва с 

дидактическата функция и в него се отразяват  характеристиките 

на преподаването и ученето, обусловени от подбора и 

използването на подходящи дейности и средства за постигане 

целите на обучението. 

МОДЕЛЪТ Е ДВУФУНКЦИОНАЛЕН – СТРУКТУРИРА 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ И ИЗСЛЕДВА. 

 Чрез изграждането на модел на учебно съдържание за 

обучение по ТП в контекста на формирането на преносими 

умения се цели: 

• Получаване на нови знания за изследователския предмет 

- процеса на формиране на преносими умения в обучението по 

технологии и предприемачество – 1. – 4. клас; 

• Откриване на причинно-следствени зависимости в този 

процес; 

• Прогнозиране на процесите и явленията в обучението, 

свързани с формирането на преносими умения; 

• Управление на процесите и явленията за формирането на 

преносими умения в урочните и извънурочните дейности 

(интегративни взаимодействия, трансфер на компетентности, 

холистичност на учебно-възпитателния процес).  
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При разработването на модела на учебно съдържание за 

формиране на преносими умения в началното училище се 

използват утвърдените в изследователската дейност принципи 

за моделиране. Тъй като процесът на формиране на преносими 

умения обхваща поведението на два субекта – на учителя и на 

ученика, при моделирането ще се имат предвид и основните 

фактори, които обуславят неговото протичане. Сред 

множеството фактори попадат познавателните възможности на 

учениците, както и средствата за формиране на преносими 

умения – дейностите в учебното съдържание.  

Познавателните възможности на учениците се разглеждат на 

няколко условни равнища: първото – познавателни 

възможности, характерни за всички ученици на съответната 

възраст; познавателни възможности на ученици с изпреварващо 

възрастта развитие; познавателни възможности на ученици с 

обучителни затруднения; познавателни възможности на ученици 

със специални образователни потребности. Поради тази причина 

в модела на учебно съдържание се включват такива дейности и 

задачи, които да обуславят активната познавателна позиция на 

условно диференцираните групи ученици. 

Средствата, чрез които се осъществява процеса за 

формиране на преносими умения са най-разнообразни, но при 

моделирането имаме предвид дейностите, предполагащи 

активна познавателна и практическа позиция на учениците в 

обучението. Характерът на тези дейности зависи от 

информацията, въпросите и учебно-трудовите задачи, които са 

елемент на учебното съдържание.  

Моделът на учебно съдържание за формиране на преносими 

умения е разработен и представен в  трета глава.  

 

 Дидактически експеримент 

Друг използван изследователски метод е подвидът (по 

Бижков) на педагогическия експеримент - дидактическият 

експеримент. Характерно за него в конкретната изследователска 

работа е редукцията на дейностите в някой от етапите му. Тя се 
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налага от  особеностите на обучението по технологии и 

предприемачество. Регламентирана база за неговото 

осъществяване е учебната програма. В нея за първи път се 

визира възможността за осъществяване в обучението на входна 

и изходна диагностика. За тази цел са предвидени и отделни 

уроци. Входящата диагностика се използва за отчитане не само 

на готовността на всеки ученик да работи по инструкция и 

образец, но и да работи сам или в група, да взема решение, да 

организира дейността си за постигане на взетото решение, да 

оценява и самооценява дейността,  да внася нужните корекции 

не във взетото решение, а в избора на подходящи сраства за 

неговото постигане (да не се отказва при първата срещната 

трудност). Входящата диагностика е базата за оформяне на 

условно обособени групи от ученици. В тези групи се отразява 

различието в познавателните, емоционално-афективните и 

психомоторните възможности на учениците от паралелката и 

различието при изпълнението на характерните за обучението по 

ТП дейности.  

Редукцията на дидактическият експеримент се открива в 

спецификата на отделните му етапи: 

Входящ диагностичен етап. Отчитат се познавателните, 

емоционално-афективните и психо-моторните възможности на 

всеки ученик в контекста на решаваните от него задачи и 

извършваните дейности, свързани с  компетентностите от ЕРР. 

Акцент се поставя върху готовността на всеки ученик да 

осъществява: 

- репродуктивна дейност (работа по инструкция и образец) 

- репродуктивна и продуктивна дейност; 

- творческа дейност; 

- дейности са организиране на собствената работа или на 

работата в група (екип). 

Основен (формиращ) етап. Прилага се разработения модел 

на учебно съдържание за постигане на педагогическо 

взаимодействие и активна познавателна позиция на всеки 

ученик при формирането на преносими умения. Осъществява се 
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във всеки клас и във всеки учебен час по технологии и 

предприемачество. Използва се наблюдение за проследяване на 

промените при формирането на преносими умения. Извършват 

се  диагностични измервания за установяване степента на 

настъпилите изменения и промени в края на всеки урок. 

Обосновават се насоки за постигане на активна познавателна 

позиция на всеки ученик. 

Междинен диагностичен етап. Включва извършване на  

диагностични измервания за установяване равнището на 

формираните преносими умения в края на всеки клас.  

Заключителен диагностичен етап. Включва извършване на 

крайни диагностични измервания за установяване равнището на 

формираните преносими умения в края на последния клас от 

начален етап на образование. На този етап се отчита влиянието 

на различните фактори, имащи отношение към получените 

резултати.  

Тъй като процесът на формиране на преносими умения е 

динамична величина, в хода на експерименталната работа 

резултатите от всяко измерване предполагат и отсрочена 

проверка установяване на трайността на тези умения. 

Спецификата на експерименталната работа предполага 

модифициране на метода и използването му според 

изследователските цели и задачи. 

 

Рейтинг (експертно оценяване) 

Рейтингът (оценяването) е метод за измерване, основан на 

съжденията на компетентни лица (експерти, специалисти), като 

резултат от косвено или пряко наблюдение. Този метод се 

прилага при явления и процеси, които не могат да се измерят 

пряко и за които няма точни количествени критерии. Данните от 

рейтинга се изразяват в числови величини чрез различни 

оценъчни скали. Това създава възможност за прилагане на 

статистическа обработка на установените резултати. 

Известни са редица разновидности на рейтинга: чист 

рейтинг, експертна оценка, глобално оценяване, диференцирано 
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оценяване, групова оценка, групова оценка на личността. В 

конкретната изследователска работа използваме експертната 

оценка. Експертите отразяват своята оценка в Карта за 

експертна оценка. Тя съдържа нестандартизирани въпроси, 

които предполагат еднозначна експертна оценка.  

Като експерти се използват начални учители, преподаващи 

технологии и предприемачество. Търси се тяхната експертиза 

относно надеждността на модела на учебно съдържание по ТП 

за формиране на преносими умения.  

 

Обсервационни методи (наблюдение с участие) 

Основно изискване при използване на обсервационните 

методи е наблюдателят да не нарушава естествения ход на 

наблюдавания процес, да регистрира само факти, да не 

интерпретира наблюдаваното.  

В хода на изследователската работа се използва една от 

разновидностите на наблюдението - наблюдение с участие.  

Характерно за него е, че наблюдателят участва в естествения 

ход на наблюдавания процес, като го управлява и изменя по 

посока на очакваните резултати.  

В конкретната изследователска работа, в края на всяко 

наблюдение наблюдаващият регистрира факти, анализира ги и 

отчита динамиката при формирането на дадено преносимо 

умение. 

 

Математико-статистически методи за проверка на 

научното допускане (хипотезата) 

В хипотезата са имплицитно представени две педагогически 

величини – учебно съдържание (дейности и задачи), което 

предполага активна познавателна позиция за формиране на 

преносими умения и осъществяване на тези дейности и задачи 

от всеки ученик в обучението. Между тях е възможно да 

съществува или да отсъства корелационна зависимост. 
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Доказването или отхвърлянето на научното допускане  може 

да стане, като се установи корелационната зависимост между 

тези педагогически величини. 

В цялостното поведение на ученика в обучението е 

възможно да се открият различни варианти на активности. С по-

голяма важност е познавателната активност на ученика, 

обусловена от неговата изява като субект.  

Познавателната активност на ученика, свързана с 

формирането на определено преносимо умение се отчита в 

протоколите от наблюдението с участие.  Равнището на 

проявената активност се представя чрез скала с определени 

интервали, като на всеки интервал съответства определен 

индекс (ранг). 

Разпределянето на интервалите в скалата става по 

стохастически път и не е пропорционално (скалата е рангова, а 

не пропорционална). Допуска се, че в обучението по технологии 

и  предприемачество за учебната година – общо в 32 часа – в 

зависимост от темата и присъщите ѝ дейности, всеки ученик би 

могъл да прояви познавателна активност, в която да се откроят 

признаците за съответното преносимо умение – най-малко – 

нито веднъж и най-много – повече от 32 пъти.  Тъй като с 

предвидените дейности е възможно в конкретен учебен час да се 

формират едно или повече преносими умения, логично е броят 

на проявленията да надхвърля границата от 32 пъти. За точния 

им брой може да се съди по протоколите от наблюдението с 

участие. Приема се, че в тези 32 учебни часа проявленията могат 

да варират между – пълно отсъствие на проявление (липсва 

проявление) и 32 и повече проявления, означени като постоянно 

проявление. 

За установяване степента на корелация между посочените 

педагогически величини се използва експертната оценка за 

дейностите и задачите, които обуславят познавателната 

активност за формирането на преносими умения у учениците. 

Оценъчните съждения от експертната оценка се представят в 

рангова скала. 
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Познавателната активност на ученика като следствие от 

разработеното учебно съдържание (дейности и задачи) и 

равнището на формираните преносими умения могат да се 

представят като  рангово скалирани педагогически величини.  

Търсенето на корелационна зависимост между експертната 

оценка на дейностите и задачите, които предполагат 

познавателната активност за формиране на преносими умения и 

оценката за реално проявената активност от всеки ученик в 

обучението по технологии и предприемачество може да се 

осъществи чрез корелационния коефециент на Спирмън 

(Милков, 1988. стр.173) по формулата: 

 

𝑅 = 1 −
𝑁∑ 𝑑𝑖2

𝑛

𝑖=1

𝑛. (𝑛2 − 1)
 

Където: 

-  n – обем на извадката; 

- di – разликата в ранговете, приписвани на i- тия по ред 

елемент на извадката по признаците Х и Y; 

За коефициента на корелация R, пресметнат по тази 

формула, винаги е изпълнено -1 ≤ R ≤ 1. Тълкува се, че при R = 1 

между признаците Х и Y има пълна съгласуваност (абсолютно 

положителна корелация), а при R = -1 между X и Y съществува 

пълно несъответствие (абсолютно отрицателна корелация. При 

R = 0 между признаците Х и Y не съществува зависимост. 

Коефициентът на корелация е в границите от -1 до + 1 като: 

0≤R≤0,3 – слаба корелационна зависимост; 

0,3≤R≤0,5 – умерена корелационна зависимост; 

0,5≤R≤0,7 – значитена корелационна зависимост; 

0,7≤R≤0,9 – голяма корелационна зависимост; 

0,9≤R≤1 – много голяма корелационна зависимост; 

В конкретния случай стойностите на коефициента на 

Спирмън дават представа за корелационната зависимост между 

експертната оценка за ефективността на модела в края на 

четвърти клас и целите за формиране на преносими умения от 

учебната програма за този клас – от една страна и 
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корелационната зависимост между резултатите от емпиричното 

изследване в същия клас с целите за формиране на преносими 

умения от учебната програма по технологии и 

предприемачество за четвърти клас. 

В конкретния случай при така формулираната хипотеза 

стойностите на корелационния коефициент ще представят 

зависимостта между експертната оценка на дейностите и 

задачите, които предполагат формиране на преносими умения и 

оценката за реално проявената активност от всеки ученик в 

обучението по технологии и предприемачество. 

 

6. Разработване на модел на учебно съдържание 

За нуждите на изследователската работа се разработва модел 

на учебно съдържание по технологии и предприемачество за 1. – 

4. клас, основаващ се на следните ориентации: 

- Първа ориентация. Ангажиране вниманието на 

учениците към актуални за възрастта им проблемни области и 

дейностите за намиране на решение в тях (умение за критично 

мислене, умение за решаване на проблеми); 

- Втора ориентация. Взаимодействие между учениците и 

между учениците и родителите им (комуникативни умения, 

умения за лидерство, умения за проява на инициативност и др.); 

- Трета ориентация. Възможностите за постигане на 

самоорганизация чрез преход от хетерономия към автономия 

при управление на познавателното поведение (умения за 

себепознание, за себеуважение, за представяне на силните 

страни и за лична ефективност). 

В структурата на модела се включват следните компоненти:  

- Целеви; 

- Съдържателен; 

- Процесуален; 

- Резултативен. 

Схема № 5. Дидактически модел на учебно съдържание по 

ТП за формиране на преносими умения 
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Целеви компонент  

Ориентиран към: 

Формиране и усъвършенстване на преносими умения у 

учениците от начален етап: умение за критично мислене; умение 

за вземане на самостоятелно решение; умения за 

взаимодействие с останалите – умение за екипно 

взаимодействие: за сътрудничество, за договаряне, за постигане 

на съгласие (договореност), за поемане на отговорност; умение 

за предлагане на идеи и за превръщането им действие 

(креативност, инициативност и предприемчивост); умение за 

самоуправление и управление на индивидуална, групова, 

съвместна и екипна дейност (самоуправление и управление на 
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хора (лидерство)); умение за самооценяване на дейността и за 

нейното коригиране (гъвкавост за постигане на целта); умение 

за проява на волевост при осъществяване на индивидуална, 

групова, съвместна и екипна дейност – преход от импулсивност 

към осъзнатост в поведението; умение за проява на емоционална 

интелигентност – проява на емпатия и изживяване на радост и 

чувство на удовлетвореност от постигнатия успех – личен, 

групов, екипен;  умения за себепознание, за себеуважение, за 

представяне на силните страни и за лична ефективност; умение 

за комуникативност; умение за комплексно решаване на 

проблеми – не какво уча, а защо го уча, с какво научените ми е 

полезно; 

 

Съдържателен компонент  

Ориентиран към обогатяване на учебното съдържание с 

елементи, обуславящи изграждането у ученика на 

компетентности и присъщите им умения. Тези елементи се 

отнасят до всички страни на учебното съдържание - 

дискусионни, информационни и инструкционни текстове, 

въпроси и  задачи.  

С различните видове текстове и въпроси се дава насока за: 

- Избор на формите за организиране на познавателната и 

практическа дейност; 

- Възможностите за търсенето и намирането на 

информация („Проучи“); 

- Генерирането на идеи и тяхното претворяване 

(„Предложи идея“); 

- Проучване на информация или достигане до изводи по 

опитен път („Провери“); 

- Възможности за приложение на дадена информация 

(„Полезни съвети“; „Знаете ли, че…“) 

- Определяне на емоционалното състояние („Чувсвам 

се…“); 

- Внасяне на необходими промени в познавателен, 

емоционално-афективен и психомоторен план („Променям…“.) 
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Съществена част от тези елементи представляват типовете 

задачи. Условно те се представят така:  

- Задачи, предполагащи репродуктивни и творчески 

дейности  в познавателен и практически план; 

- Проблемно-търсещи задачи, предполагащи дейности за 

откриването на несъответсвия и противоречия; 

- Проблемни задачи, предполагащи дейности за търсенето 

и намирането на решение както в познавателен, така и в 

практически план; 

- Проблемни задачи, предполагащи дейности за допълване 

на липсваща информация; 

- Проблемни задачи, свързани с дейности, предполагащи 

изменение на съществуващите условия, структури и 

съдържание, за постигане на определени функции 

(доконструиране, преконструиране и конструиране); 

- Задачи, предполагащи намирането на най-добро решение 

за личностна изява; 

- Диференцирани задачи, предполагащи избор на 

активност; 

- Задачи, предполагащи проектна работа (в и извън 

рамките на училището); 

-  Задачи за пренасяне на дейностите извън рамките на 

учебния час и ангажиране вниманието на учениците за по-

продължителен период от време за постигане на 

целенасоченост, последователност и непрекъснатост на процеса 

за формиране и усъвършенстване на преносимите умения. 

- Задачи, подпомагащи възпитаването на ценности. 

- Задачи, предполагащи осъществяването на рефлексия. 

В модела на учебно съдържание по ТП за формиране на 

преносими умения основно място заемат тези подходи, методи, 

похвати, средства и организация, които обуславят активната 

познавателна позиция на ученика в обучението. 
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Процесуален компонент  

Учебното съдържание - дискусионни, информационни и 

инструкционни текстове, въпроси и  задачи -  е ориентирано към 

възможности за използване на: 

А) съвременните стратегии, подходи, технологии, методи, 

похвати и средства за постигане на педагогическо 

взаимодействие в обучението по технологии и 

предприемачество. 

Стратегии: 

- Проблемно-търсеща стратегия; 

- Опитно-изследователска; 

- Стратегия „Работа по проект и тема“ (По Витанов – 

продуктивни стратегии“ 

Подходи: 

- Личностно-ориентиран подход; 

- Конструктивистки подход; 

- Мултисензорен подход; 

- Синергетичен подход; 

- Адлериански подход. 

Технологии: 

- Технология за субект-субектно взаимодействие в 

технологичното обучение (Иванов, с.84 – розовата книга) 

Методи: 

- Активни методи; 

- Интерактивни методи 

 

Оценъчно-резултативен компонент  

Учебното съдържание  с неговите дискусионни, 

информационни и инструкционни текстове, въпроси и  задачи е 

ориентирано към възможности за проява на: 

- трансверсални компетентности и присъщите им умения; 

- технически и технологични компетентности и присъщите 

им конкретно-трудови и общо-технически умения; 

- рефлексивни умения и умения за управление на 

познавателното и практическото поведение в обучението по 
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технологии и предприемачество, умения за отчитане на личната 

ефективност. 

 

Описание на аспектите и на преходите на модела  

А. Педагогически аспект – подборът и структурирането на 

учебното съдържание в технологичното обучение в началното 

училище е обусловено от идеите за постигане на оптимално 

педагогическо взаимодействие с ученици с различни 

познавателни и практически възможности и за интегриране с 

цялостната учебно-възпитателната работа по всички учебни 

предмети с оглед изграждане на специфичните за 

технологичното обучение умеения и преносимите умения като 

част от изграждането на общите ключови компетентности.  

Б. Индивидуално-личностен аспект – хетерономно и 

автономно познавателно поведение на ученика (управление - 

самоуправление) 

 

Степени (преходи) на модела: 

Първи преход. Преход от учебно-трудовите дейности, чрез 

които се постигат специфичните за технологичното обучение 

умения (компетентности) към учебно съдържание, чрез което се 

формират преносими умения и се постигат общите за всички 

учебни предмети ключови компетентности (някои 

компетентности като „Инициативност и предприемачество“ и 

др. се изграждат в по-голяма степен от други като „Дигитална 

компетентност“ например); 

Втори преход. Преход от хетерономия към автономия при 

управление на познавателното поведение.  

Моделът има две функции – моделира учебно съдържание и 

изследва. 

 

 

 

  



27 
 

7. Научна новост на резултатите от изследователската 

работа 

Разработването и приложението на модела на учебно 

съдържание в обучението по технологии и предприемачество в 

1. – 4. клас обуславя обогатяване на научното познание, а 

именно: 

- Обогатяват се знанията за компетентностния подход, като 

се поставя акцент на взаимовръзката между компетентност-

функция и компетентност-интенция в контекста на формираните 

в технологичното обучение конкретно-трудови, общо-

технически и общо-трудови умения; 

- Обосновани са същностните страни на преносимите 

умения на основата на ключовите компетентности от 

Европейската референтна рамка; 

- Обогатено е научното познание по отношение семантиката 

на понятията „компетенция“, „преносима компетентност“ и 

„преносими умения“ в контекста на обучението по технологии и 

предприемачество в начален етап на основното образование; 

- Обосновани са поведенческите актове като проекция на 

преносимите умения; 

- Обоснована е взаимовръзката между дейностите в 

обучението по технологии и предприемачество, активната 

познавателна позиция на учениците и равнището на формиране 

на дадено преносимо умение; 

- Обогатена е научно-теоретичната основа на обучението по 

технологии и предприемачество, като е разработен модел на 

учебно съдържание. На негова база става възможно да се 

отчетат дефицитите в учебните програми по технологии и 

предприемачество и да се представят технологични варианти за 

формиране на преносими умения.  

- Моделът на учебно съдържание е основа за приложение на 

личностно-ориентирания подход; осъществяване на субект-

субектно взаимодействие; подпомагане личностното развитие на 
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ученици с различни познавателни, психо-моторни и 

емоционално-афективни възможности. 

 

8. Практическа значимост на получените резултати 

Основното приложение на резултатите от използването на 

модела на учебно съдържание е предназначено за превръщането 

на учебното съдържание като съществен фактор за формирането 

на преносими умения. 

Получените резултати от проведената експериментална 

работа са надеждно доказателство за: 

- Постигане на активна познавателна позиция на ученици с 

различни познавателни, емоционално-афективни и психо-

моторни възможности; 

- Осъществяване на преход от хетерономия към автономия 

при управление на познавателното поведение на учениците; 

- Подпомагане личностното развитие на основата на 

силните страни на всеки ученик; 

- Формиране както на типичните за технологичното 

обучение умения, така също и на преносими умения. 
 

III. Основно съдържание на дисертационния труд 

Структура на дисертацията 
Дисертацията се състои от …. страници, организирани в 

увод, две глави, заключение, изводи и препоръки, декларация за 

оригиналност, 11 Приложения и библиография. Използвани са 

… източника, а в композиционно отношение структурата е 

следната: 

 

 Тема на дисертацията: ФОРМИРАНЕ НА ПРЕНОСИМИ 

УМЕНИЯ У УЧЕНИЦИТЕ – 1.– 4. КЛАС ЧРЕЗ УЧЕБНОТО 

СЪДЪРЖАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ И 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
Първа глава - Научно-теоретична основа на проблема за 

формиране  на преносими (трансверсални) умения  
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1. Преносимите умения в контекста на новата образователна 

парадигма - 11 

2. Компетентностният подход към обучението и 

образователното съдържание – 16 

3. Компетентност и компетенция - 21 

4. Същност на трансверсалните компетентности - 32 

5. Видове преносими компетентности и преносими умения – 

42 

6. Преносимите умения като елемент от ключовите 

компетентности - 52 

7. Преносимите умения в нормативните документи  – 56 

8. Преносимите и трудови умения в обучението по 

технологии и предприемачество в началното училище – 64 

9. Особености на процеса на формиране на преносими 

умения в обучението по технологии и предприемачество – 68 

10.  Особености в развитието на учениците от начална 

училищна възраст - 75 

Втора глава - Методика и организация на 

изследователската работа  

1. Изследователски методи - 88 

2. Критерии и показатели за оценяване на резултатите от 

приложението на модела на учебно съдържание за формиране на 

преносими умения - 98 

3. Организация и етапи на изследователската работа – 105 

4. Методика за обработка на емпиричните данни – 107 

 

Трета глава - Дидактически модел на учебното 

съдържание по технологии и предприемачество за 

формиране на преносими умения 

1. Основи за изграждане на модел на учебно съдържание по 

технологии и предприемачество за формиране на преносими 

умения - 108 

1.1. Единство между традиции и новаторство в 

технологичното обучение – 108 
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1.2. Контент-анализ на учебните програми по технологии и 

предприемачество по отношение на ключовите компетентности 

и на преносимите умения – 110 

1.2.1. Контент-анализ на учебната програма по технологии и 

предприемачество за първи клас – 111 

1.2.2. Контент-анализ на учебната програма по технологии и 

предприемачество за втори клас – 115 

1.2.3. Контент-анализ на учебната програма по технологии и 

предприемачество за трети клас – 118 

1.2.4. Контент-анализ на учебната програма по технологии и 

предприемачество за четвърти клас – 121 

1.3. Динамика в развитието на учебния предмет 

„Технологии и предприемачество“ като основание за 

конструиране на модел на учебно съдържание за формиране на 

преносими умения – 128 

1.4. Динамика в подходите за работа за постигане целите от 

учебната програма по технологии и предприемачество за първи 

– четвърти клас – 129 

1.5.  Регламенти и реалности в технологичното обучение – 

132 

1.6. Качества на предприемача и предприемаческият дух – 

ориентири в съвременното технологично обучение - 133 

2. Описание на модел на учебно съдържание за формиране 

на преносими умения у учениците от 1. – 4. клас - 140 

2.1. Описание на компонентите на дидактическия модел на 

учебно съдържание по технологии и предприемачество за 

формиране на преносими умения  у учениците от 1. – 4. клас - 

142 

2.1.1. Целеви компонент - 142 

2.1.2. Съдържателен компонент - 142 

2.1.3. Процесуален компонент - 165 

2.1.4. Оценъчно-резултативен компонент - 166 

2.2. Описание на аспектите и на преходите на модела - 167 
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Четвърта глава - Представяне и анализ на резултатите от 

приложението на модела на учебно съдържание за 

формиране на преносими умения  

1. Представяне и анализ на резултати от приложението на 

модела на учебно съдържание за формиране на преносими 

умения  у учениците от първи клас – 169 

2. Представяне и анализ на резултати от приложението на 

модела на учебно съдържание за формиране на преносими 

умения  у учениците от втори клас - 192 

3. Представяне и анализ на резултати от приложението на 

модела на учебно съдържание за формиране на преносими 

умения  у учениците от трети клас - 207 

4. Представяне и анализ на резултати от приложението на 

модела на учебно съдържание за формиране на преносими 

умения  у учениците от четвърти клас - 220 

5. Оценка ефективността на модела в контекста на 

динамиката на преносимите умения от първи до четвърти клас - 

233 

6. Представяне и анализ на резултатите от експертната 

оценка – 235 

7. Корелационна зависимост между  експертната оценка на 

дейностите и задачите, които предполагат познавателната 

активност за формиране на преносими умения и оценката за 

реално формираните от четвъртокласниците преносими умения 

- 246 

 

ОБОЩЕНИЕ И ИЗВОДИ 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА, ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
III. Съдържание на дисертацията 

В увода на дисертацията се засяга проблемът  за 

формирането на преносими умения в обучението по технологии 

и предприемачество, неговата актуалност и значимост. Във 
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фокуса на дисертационното проучване стои разработването и 

апробирането на модел на учебно съдържание за формиране на 

преносими умения в обучението по технологии и 

предприемачество в 1. – 4. клас. 

В първа глава е представена теоретичната основа на 

проблема за формиране на преносими умения. Проучени са 

мненията на редица автори в областта на педагогиката, 

психологията и дидактиката. Изяснена е същността на 

преносимите умения и видовете преносими умения. Разгледана 

е връзката между трудовите умения и преносимите умения в 

контекста на формирането на различни видове умения в 

обучението по технологии и предприемачество и в контекста на 

възрастовите особености на учениците. 

Във втора глава е представена методиката и организацията 

на изследователската работа. Важно място заемат използваните 

изследователски методи. Сред тях с особена важност е 

моделирането. В тази глава на дисертационния труд е 

обоснована и система от критерии и показатели за оценяване на 

резултатите от приложението на модела на учебно съдържание в 

обучението по технологии и предприемачество в 1. – 4. клас. 

Разработването и прилагането на модела предполага 

специфична организация на изследването. То е лонгитюдно – 

проследява се динамиката на формирането на преносими умения 

от първи до четвърти клас в обучението по технологии и 

предприемачество. Тъй като това изследване предполага 

проследяване измененията дадено преносимо умение за всеки 

ученик, в тази глава е представена и методика за обработка на 

емпиричните данни. 

Трета глава обхваща разработването на модел на учебно 

съдържание. При неговото изграждане се отчита единството 

между традиции и новаторство в технологичното обучение. 

Прави се анализ на учебните програми по технологии и 

предприемачество по отношение на ключовите компетентности 

и преносимите умения. Тъй като учебният предмет технологии и 

предприемачество е нов за началното училище, се отчита 
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динамиката в развитието на науките, които го обуславят. Заедно 

с това се представя и динамиката в подходите за постигане 

целите от учебната програма. Представена е корелацията между 

регламентите и реалностите в технологичното обучение.  

При обосноваването на модела се използва прагматичен 

подход и се отчита връзката между съдържанието на обучението 

по технологии и предприемачество и потребностите на 

социалната практика – предприемачество, предприемачески дух, 

предприемаческо поведение (инициативност, предприемчивост, 

отговорност). 

Разработването на модела намира своя апогей в описанието 

на неговите компоненти в тясна връзка и с постиженията на 

науката, и с проблемите на обучението по технологии и 

предприемачество в началното училище.  

В четвърта глава са представени резултатите от 

приложението на модела в обучението по технологии и 

предприемачество.  

Представянето на резултатите и техния анализ е направен за 

всеки клас поотделно. За постигане на нужната прегледност 

резултатите са представени както в табличен, така и графичен 

вид. Направеният педагогически анализ се основава на 

математическата интерпретация на получените емпирични 

данни. Изводите от анализа на резултатите за всеки клас се 

използват като основа за проследяване динамиката на 

формирането на преносими умения от първи до четвърти клас. 

Чрез тази динамика се определя ефективността на модела на 

учебно съдържание за формиране на преносими умения. 

За ефективността на модела се съди не само по получените 

данни от експерименталната работа, а и от направената 

експертна оценка за неговата надеждност и приложимост.  

 

IV. Обобщения и изводи  

 

Обобщението и изводите се обуславят от необходимостта да 

се открият причинно-следствените зависимости между 
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изследователските намерения и получените резултати. За 

постигането на нужната конкретност и яснота се обобщават 

резултатите от приложението на модела на учебно съдържание 

по класове. За първи клас се визират два вида зависимости – 

съответствие на получените резултати по отношение на 

приетата система от критерии и съответствие между получените 

резултати и целите от учебната програма. 

По отношение на съответствието на получените 

резултати в контекста на приетата система от критерии 

може да се направи заключението, че: 

- Учениците проявяват по-голяма активност въз основа на 

идеята за свободата на избора, заложена в модела на учебно 

съдържание; 

- Диференцирането на задачите от модела на учебно 

съдържание допринася в голяма степен за формирането на 

гъвкавост при търсенето и намирането на решения, както и 

проявата на инициативност и предприемчивост;  

- Различните типове задачи, съдържащи се в модела на 

учебно съдържание спомагат за придвижването на учениците от 

зоната на актуално в зоната на близкото им развитие; 

Едновременното използване на репродуктивни, продуктивни и 

творчески задачи допринася за осъзнаване на силните страни и 

стремеж за постигане на индивидуален и групов успех. 

По отношение на съответствието на получените 

резултати с целите от учебната програма могат да се 

направят следните обобщения:  

- Формираните в първи клас преносими умения се отнасят 

до посочените в учебната програма ключови компетентности, 

като в най-значителна степен гравитират към „Инициативност и 

предприемачество“ и „Комуникация на роден език“. 

- Получените в първи клас резултати надхвърлят 

визираните в учебната програма цели по отношение на 

преносимите умения. 
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Обобщенията за изследователската работа във втори 

клас  също се представят на две равнища: съответствие на 

получените резултати с системата от критерии и 

съответствие на резултатите с целите от учебната програма 

- Особеност в изследователските резултати представлява 

динамиката по отношение на преодоляването на 

нерешителността, неувереността в познавателното поведение на 

част от учениците;  

- С по-висока важност е стремежът за постигане както на 

индивидуални, така също и на групови резултати; 

- По отношение вземането на решение в контекста на 

екипните форми на работа се наблюдава значителен напредък – 

формира се умението за екипно взаимодействие; 

- По отношение на самооценяването се забелязва преход от 

умение за индивидуално самооценяване към самооценяване на 

личния принос за успеха на групата (екипа); 

- Налице е преход от самооценяване на дейността по 

външно зададени критерии към самооценяване по собствено 

определени критерии  

- Наблюдава се динамика във връзка с умението за 

себепознание и за емоционална интелигентност, както и 

умението за комуникативност. 

По отношение на съответствието на получените 

резултати от приложението на модела във втори клас с 

целите от учебната програма могат да се направят следните 

констатации: 

Във втори клас се усъвършенства умението за 

комуникативност, разглеждано като интегративно и свързващо 

останалите трансверсални умения. Неговото усъвършенстване 

се осъществи на по-високо равнище, свързано с участието в 

екипно взаимодействие, договарянето и постигането на 

съгласие. В най-висока степен се усъвършенстваха уменията, 

които са елемент на ключовите компетентности 

„Инициативност и предприемачество“; „Комуникация на роден 

език“; „Социална и гражданска компетентност“. Равнището на 
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формираните и усъвършенствани преносими умения във втори 

клас надхвърлят визираните в учебната програма  

Получените във втори клас резултати са основание за 

твърдението, че те се припокриват с целите на учебната 

програма, а в някои аспекти (като умението за самооценяване по 

вътрешно зададени критерии, умението за себепознание и др.) 

надхвърлят визираните в учебната програма резултати. 

 

Обобщенията за изследователската работа в трети клас 

се представят отново на две равнища: съответствие на 

получените резултати на системата от критерии и 

съответствие на резултатите с целите от учебната програма. 

Чрез създаването на условия за свобода на избора учениците 

се подтикват към познавателна активност, която обуславя 

изграждането на висока вътрешна мотивация. Този възрастов 

период е подходящ за формирането и усъвършенстването на 

уменията за екипно взаимодействие с останалите и уменията 

за проява на емоционална интелигентност. Чрез 

осигуряването на условия за проява на креативно мислене и 

творчество (посредством творческите задачи), умението за 

комплексно решаване на проблеми, за предлагане на идеи и за 

превръщането им в действие се усъвършенстват до степен на 

отношение към дейността. Включването на учениците в 

съвместни форми на работа и по-конкретно участието в екипно 

взаимодействие способства за усъвършенстване на умението за 

комуникативност, както и умението за себепознание. 

Диференцирането на задачите по различни признаци 

допринася за изграждането на по-висока увереност в 

собствените възможности и нарастване самочувствието на 

учениците. 

При сравнението на получените в трети клас резултати от 

приложението на модела с целите от учебната програма се 

установява, че посредством модела на учебно съдържание у 

учениците се формират умения, които не са визирани в учебната 
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програма. Такива са умението за проява на емоционална 

интелигентност и умението за себепознание. 

Обобщението за получените резултати в четвърти клас се 

отнася както до съответствие на резултатите на системата от 

критерии, така също и до припокриването им с целите от 

учебната програма.  

В четвърти клас се наблюдава положителна динамика на 

преносимите умения по-конкретно по отношение на тяхното 

усъвършенстване. Чрез приложение на модела на учебно 

съдържание в най-висока степен се усъвършенстват уменията за: 

- критично мислене; 

- за предлагане на идеи и тяхното реализиране; 

- за вземане на самостоятелно решение; 

- за себепознание; 

- за екипно взаимодействие.  

Някои умения като умението за екипно взаимодействие 

надхвърлят границите на модела чрез трансформиране на по-

високо равнище (самоинициатива и доброволчество). 

В резултат на това други преносими умения се формират и 

усъвършенстваха във висока степен като умението за 

комуникативност и умението за комплексно решаване на 

проблеми. В този смисъл е налице пълно съответствие между 

получените в четвърти клас резултати и целите от учебната 

програма. В някои отношения получените резултати надхвърлят 

границите на учебната програма по технологии и 

предприемачество за четвърти клас. 

Формираните в четвърти клас преносими умения са елемент 

на няколко ключови компетентности – „Инициативност и 

предприемачество“; „Социални и граждански 

компетентности; „Културни познания и творчески изяви“; 

„Комуникация на роден език“; „Умение за учене“. 

 

Резултати от получената експертна оценка 

Въз основа на получената експертна оценка може да се 

направи следното заключение: Според експертите (начални 
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учители) моделът на учебно съдържание е във висока степен 

приложим в обучението по технологии и предприемачество в 

началното училище.  

Предвид получените резултати от експертната оценка се 

налага разбирането, че най-висока е оценката за 

диференцирането на задачите и методическите насоки за работа 

в представения модел на учебно съдържание. Експертите 

посочват, че чрез конкретния модел на учебно съдържание биха 

могли да се формират разгледаните в дисертационния труд 

преносими умения, които са елемент от ключовите 

компетентности. 

Моделът е оценен високо по отношение на изграждащите го 

компоненти – целеви (постигане на целите от учебната програма 

и изграждането на ключови компетентности), съдържателен 

(учебно съдържание, предвиждащо дейности за подпомагане 

процеса на формиране на преносими умения), процесуален 

(включващ методологични и методически основи), резултативен 

(визиращ постигане на определени резултати). 

 

Резултати за корелационната зависимост между  

експертната оценка на дейностите и задачите, които 

предполагат познавателната активност за формиране на 

преносими умения и оценката за реално формираните от 

четвъртокласниците преносими умения 

За установяване на корелационната зависимост между двете 

педагогически величини (експертна оценка и реално формирани 

преносими умения в края на 4. клас) се използва коефициентът 

на Спирмън – R. 

Направените изчисления за коефициента на корелация R 

между двете величини дават основания за следните твърдения: 

- коефициентът на корелация между експертната оценка за 

преносимите умения, които биха могли да се формират чрез 

модела на учебно съдържание и реално формираните от 

критериален клъстер 1 преносими умения (умение за предлагане 

на идеи и превръщането им в действие; умение за планиране и 



39 
 

организиране на дейността; умение за взаимодействие с 

останалите; умение за самостоятелно вземане на решение)  и 

познавателната активност, обусловена от разработеното учебно 

съдържание (дейности и задачи) е 0,83. Той попада  в интервала 

0,8≤R≤1, което означава наличие на голяма корелационна 

зависимост; 

- коефициентът на корелация между реално формираните 

от клъстер две преносими умения (умение за предлагане на идеи 

и превръщането им в действие; умение за взаимодействие с 

останалите; умение за самостоятелно вземане на решение) и 

експертната оценка за познавателната активност, обусловена от 

разработеното учебно съдържание (дейности и задачи) е 0,95. 

Той попада  в интервала 0,9≤R≤1, което означава наличие на 

много голяма корелационна зависимост; 

- коефициентът на корелация между реално формираните 

от клъстер три преносими умения (умение за самооценяване и 

коригиране на дейността; умение за самостоятелно вземане на 

решение; умение за взаимодействие с останалите; умение за 

предлагане на идеи и превръщането им в действие) и 

експертната оценка  е 0,92. Той попада  в интервала 0,9≤R≤1, 

което означава наличие на много голяма корелационна 

зависимост. 

От тези твърдения се прави заключението, че между 

представените в клъстерите формирани в края на четвърти клас 

преносими умения и оценката на експертите за възможностите 

на учебно съдържание (дейности и задачи) съществува много 

висока корелационна зависимост. В определени случаи 

формираните преносими умения са следствие само от 

разработеното в модела учебно съдържание (дейности и задачи), 

тъй като в учебната програма не са визирани примерни дейности 

за тях.  

Представените голяма и много голяма корелационна 

зависимост между формираните в края на четвърти клас 

преносими умения и оценката на експертите за дейностите и 

задачите в учебното съдържание, обуславящи познавателната 
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активност дават основание за извода, че е възможно 

оптимизиране на процеса на формиране на преносими умения в 

обучението по технологии предприемачество.  Или казано по 

друг начин приложеното в обучението по технологии и 

предприемачество учебно съдържание води до оптимално 

протичане на процеса на формиране на преносими умения. С 

това се потвърждава направеното в дисертационния труд научно 

допускане. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Чрез заложените в модела на учебно съдържание идеи за 

диференциране на задачите по степен на трудност и постигане 

на познавателна и практическа активност на ученици с различни 

интелектуални, емоционално-афективни и психо-моторни 

особености, се постига оптимално педагогическо 

взаимодействие и се формират не само конкретно-трудови 

умения, а и общо-трудови умения, които имат преносим 

характер.   

Това е основание за заключението, че научното допускане се 

потвърждава, а именно: разработването и приложението на 

модел на учебно съдържание по технологии и 

предприемачество, което предполага активна познавателна 

позиция на всеки ученик от 1. - 4. клас, води до оптимизиране на 

процеса на формиране на преносими умения. 

Доказателство за потвърждението е становището и на 

експертите. Тяхната експертна оценка е релевантна на 

заложените идеи в модела на учебно съдържание. Като 

ограничение на модела на учебно съдържание експертите 

посочват материалните ресурси за осъществяване на дейностите 

и регламентираното време от един учебен час. 

По отношение на регламентирането време моделът няма 

претенции за неговото изменение – моделът е приложим при 

визираната в Закона за предучилищно и училищно образование 

нормативна база.  
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 V. Научни приноси на дисертационния труд 

 

Научно-теоретични приноси: 

1. Определена е същността на преносимите умения в 

контекста на характерните за технологичното обучение общо-

трудови, общо-технически и конкретно-трудови умения; 

 

Практико-приложни приноси: 

 1. Технологизирано е единството между компетентност-

функция и компетентност-интенция в контекста на формираните 

в технологичното обучение конкретно-трудови, общо-

технически и общо-трудови умения. 

2. Разработена е система от учебно-трудови задачи (елемент 

от учебното съдържание), приложението на която обуславя 

постигане на индивидуален успех от ученици с различни 

познавателни, емоционално-афективни и психомоторни 

възможности.  

3. На основата на контент-анализ на учебните програми по 

технологии и предприемачество за всички класове на началното 

училище са изведени учебно-трудовите дейности, които 

обуславят формиране на преносими умения. 

4. Разработен е модел на учебно съдържание, на базата на 

който става възможно да се отчетат дефицитите в учебните 

програми по технологии и предприемачество по отношение на 

необходимите и достатъчни условия за формиране на преносими 

умения. 

5. На основата на лонгитюдно изследване е доказана 

зависимостта между учебното съдържание и равнището на 

формиране на преносими умения у учениците от първи до 

четвърти клас. 
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