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STEM to STEAM:
Нов подход към ученето



Какво представлява STEM/STEAM

STEM /Science, Technology, Engineering, Math/ методът се основава 
на практическия подход при ученето. 
Комбинирането на различните предмети води до общо, цялостно 
разбиране на дадени понятия и теории, както и как те са 
приложими в реалния живот.
STEAM придвижва концепцията на следващо ниво, като в 
допълнение съчетава и различни видове изкуства.



Принципи

STEM/STEAM обучението включва 4 ключови принципа 

съвременното образование:

• творчество, 

• сътрудничество, 

• критическо мислене, 

• комуникация



Умения

Учениците развиват важни умения като:

• Творческо мислене

• Критичен анализ

• Работа в екип

• Инициативност

• Общуване

• Математическа грамотност



ПРИЛАГАНЕ на STEAM ПРОГРАМА в 
КЛАСНАТА СТАЯ



Как да започнем?

• Изберете проблем от света около нас, който да бъде предмет на 

урока/проекта.

• Ученето е ефективно, когато учениците свързват изучавания 

материал с примери от непосредствената среда, която ги заобикаля.

• Фокусът е откриването на връзките между местните проблеми и 

глобалните концепции, изучавани в клас



Първи етап

• Изберете тема, която да се изучава

• Поставете цели

• Обяснете как ще бъдат оценявани учениците



Втори етап

• Определете STEAM концепция

• Приложете мозъчна атака (brainstorm) за определяне на 

дейностите по темата

• Използвайте графика

• Определете свързани структури

• Изучете подобни случаи /case study/



Трети етап

• Обогатяване на знанията

• Рефлексия

Проучванията показват, че интердисциплинарният подход прави 

ученето по-ефективно



Видове проекти



Hands On / Практически

• Учениците учат чрез дейности

• Работата в екип се поощрява

• Чрез дейности учениците откриват как работят нещата

• Необходими са материали

Примери:

100 проекта

Google Experiments

https://www.instructables.com/100-STEAM-Projects-for-Educators/
https://experiments.withgoogle.com/collection/experimentsforlearning


Inquiry Based / Базирана на въпрос

• Започва с ангажиране – задава се въпрос, поставя се проблем

• Учителят ръководи работата

• Учениците учат по естествен начин

• Изисква непрекъснато оценяване.

Пример: Atlanta Snowstorm

https://www.youtube.com/watch?v=H7LHsL0iB_w&amp;t=7s


Process or Project Based / 
Базирана на процес или проект
• Учениците използват процеси за решаването на проблем

• Показва как работи реален STEAM проект

• Създава рутинна схема за провеждане на уроци по STEAM

• Проектът може да е през целия срок или дори цялата година

Пример: Dos Pueblos

https://www.youtube.com/watch?v=qisWGEcF2p4


Design Thinking



Какво е design thinking?

Това е творчески процес, който търси креативни 

решения на нестандарни или не добре познати 

проблеми. 

Включва 5 етапа:

• Разбиране

• Дефиниране

• Генериране на идеи

• Създаване на прототипи

• Тестване

Пример: Foil challenge

https://static1.squarespace.com/static/57c6b79629687fde090a0fdd/t/58ac88a429687fbaf4a81d09/1487702181436/FoilChallenge.pdf


Какво е научен метод?

Научният подход е процесът, чрез който можем 

обективно да установим факти чрез тестване и 

експерименти. 

Основният процес включва:

• Наблюдение

• Формиране на хипотеза

• Правене на предположение

• Провеждане на експеримент

• Анализиране на резултатите

• Правене на заключение 



Техники за развиване на творческото мислене







Инструменти



Canva
Безплатен инструмент за дизайн

Идеално за:

- Създаване на дигитално съдържание
- Постери
- Плакати
- Брошури
- Постове
- Други



Powtoon
Инфографики и анимирани видеа

Идеално за:

- Създаване на анимирани видеа
- Създаване на инфографики
- Създаване на интерактивни презентации



Wix
Създаване на безплатни уебстраници

Идеално за:

- Създаване на сайтове
- Безплатен
- Елегантен
- Интуитивен
- Без програмиране



Trello
Инструмент за управление на проекти и екипи

Идеално за:

- Създаване и управление на проекти
- Управление на екипи
- Раздаване на задачи в екипи
- Следене на прогрес
- Повишаване на продуктивността



Coggle
Инструмент за създаване на мисловни карти

Идеално за:

- Мозъчни атаки
- Водене на бележки
- Колаборация
- Създаване на схеми
- Създаване на карти
- Визуализиране на процеси



Padlet
Дигитално пространство за събиране на информация и комуникация

Идеално за:

- Обратна връзка
- 5-минутка
- Задаване на въпроси
- Мисловна карта
- Онлайн обучение



Примерен проект

Link to watch

https://www.canva.com/design/DAFEg2F9D_E/hji0E9_CAC6RVwhaoL2Law/edit?utm_content=DAFEg2F9D_E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFEg2F9D_E/_C9eS2v4fdzuSOY5j5aPCg/watch?utm_content=DAFEg2F9D_E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink




Защо Еразъм+?

- Обмяна на ценен опит

- Актуализиране на квалификацията

- Запознаване с колеги от цяла Европа

- Възможности за бъдещи партньорства

- Вдъхновение и много нови идеи



Dare to share…  Време за въпроси …
Тази публикация/съобщение отразява 
само личните виждания на своя автор 
и не дава право да бъде търсена 
отговорност на Комисията за 
използването на съдържащата се в 
нея информация.


