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Резюме

Проучването има за цел да идентифицира
педагогически подходи, инструменти и практики,
насочени към подпомагане на разбирането при
изучаването на природни науки в средните
училища.
Проучването се фокусира върху способността да
разбираме, защото тя е едно от най-важните
умения на човека. На база на проучването ще бъде разработена методология за
подобряване на разбирането при изучаването на природни науки в училищата, с цел да
ъбде в помощ на учителите да работят по, да развиват и да подобряват това умение сред
техните ученици. Това не просто е важно, то е от съществено значение за образователния
процес, защото отговаря за най-трудната задача – предаване на идеи, концепции и
процеси, не под формата на формален текст, а по начин, който ще направи възможно
въпросните идеи и концепции да намерят място сред вече съществуващите концепции в
базата със знания на учениците, да се свържат с тях и да бъдат разбрани по начин, който
ще позволи тяхното прилагане в ежедневието. Разбирането ни дава достъп до знания за
света около нас. Нашето съществуване и поведение е дълбоко повлияно от нашите
въприятия и начина, по който разбираме информацията, която ни заобикаля.
Докладът разглежда разбирането през няколко аспекта:
•

Защо е важно в контекста на изучаването на природни науки

•

По какъв начин е свързано с терминологията, която се използва в изучаването на
природни науки

•

По какъв начин разбирането на научни текстове може да бъде подобрено

•

По какъв начин разбирането при слушане по време на изучаване на природни
науки може да бъде подобрено

•

Стратегии, методи и инструменти, които може да бъдат използвани за
подобряване на разбирането от страна на ученици, ангажирани с изучаване на
природни науки
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ГЛАВА 1: РАЗБИРАНЕ И ГРАМОТНОСТ В КОНТЕКСТА НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ПРИРОДНИ
НАУКИ
Автор: Undinė Diana Tumavičienė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazija , Литва
Въведение
Съвременното ежедневие е залято от
числа.
мислене

Потребността
сред

от

човеците

количествено
постоянно

се

повишава в работата, ученето и изобщо в
човешкото ежедневие. Числата, данните и
диаграмите правят съвременния живот полесен и едновременно с това го усложняват.
Нарастването

на

количествената

информация променя социалната система
като цяло. С всеки следващ ден, хората
стават все по-зависими от дигиталните
технологии.
Цялата природа, която ни заобикаля – от най-крайната точка на вселената до найдребната частица от непосредственото ни обкръжение, както и познанията за модерния
инженеринг и технологии – може да бъде обяснена чрез природните науки и
математиката, без да забравяме проблемите, които възникват, когато безотговорно
прилагаме иновациите. (Tamulaitis, Vaitus, 2002)
Обучението по природни науки и математика стъпва на знания от такива предмети
като биология, химия, физика и астрономия. Освен това, то помага на учениците да
развият уменията си в здравословна среда, при разбиране на проблемите на околната
среда и осзнаване, че разбирането на природните науки има огромно значение за
човечеството в социалния му, политически и икономически живот. Светът на природата
сложен и всеобхватен и на учениците не бива да се преподават някакви (отделни един от
друг) научни предмети. Трябва да анализираме общите допирни точки: общите тематични
области в науките и математиката, които са тясно свързани с ежедневието на учениците,
универсални концепции и устойчиви модели, които стъпват на модели на разбиране на
живата и неживата природа (The Framework Programme). Науката се идентифицира като
комплексна част от научната грамотност в множество стандартни образователни програми
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(Allchin, 2014). Терминът научна грамотност е споменат за първи път, когато Paul Hurd
(Hurd, 1958) го използва в своя публикация, наречена Научна грамотност: нейното
значение за американските училища (Science Literacy: Its Meaning for American Schools).
(Laugksch,2000) Много е трудно да се представи ясно значение, както на термите научна
грамотност, така и на математическа или дори технологична такава. По време на срещата
по науки и технологии (UNESCO, 1993) е предложен френският термин „la culture
Scientifique et technologique“ преводът на който ясно отразява културните цели и пътят към
същността на разпознаването на начина, по който оперира в обществото научно и
технологично грамотният човек по принцип и в частност човекът на науката в неговата
лаборатория. (Holbrook, Rannikmae, 2009) Научната и математическа грамотност е
дефинирана като „познанията на индивида в сферата на науките и математиката и
ползването на това знание в стремеж към разпознаване на проблемите, добиване на нови
знания, обясняване на научни феномени и предлагане на решения, стъпващи на разумна
аргументация“. То включва знанието по отношение на основни изследователски
характеристики, разбиране как науката, математиката и технологиите формират нашето
материално, интелектуално и културно обкръжение, както и нашето желание и
решителност на съвестни граждани да упражняваме и да участваме в дейности, тясно
свързани с науките и научните идеи. (Baleviciene, 2014). Повечето от съвременните
конструкции се базират на количествена информация. От там и разбирането на
количествените аспекти и връзки и способността да ги използваме представляват новата
грамотност в съвременното общество, без която би било невъзможно да управляваме
нашия живот. Според Bernard Madison (2003) в съвременното общество значението на
математическата и научна (количествена) грамотност е равно на правото на живот,
свободата и стремежа към щастие. Без удовлетворяваща способност да „мислим в числа“
(Steen, 2001) човек не може да взема резонни решения или приемливо да участва в
социалния живот на модерното общество. При все това, заслужава си да се отбележи, че
съвременният човек често не е подготвен да живее в света на числата, в количествената
информационна ера, като част от обществото се смята за математически неграмотна (De
Lange, 2003; The Quantitative Literacy Design Team, 2001). От тук произтичат новото
значение и новото нужда от преподаване на математика в училище. Всяка страна се
опитва да установи нови цели и изисквания по отношение на преподаването на
математика и да дефинира отново значението на математическата грамотност, какво би
представлявал постижимият резултат от математическата и научна грамотност в училище и
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как да измерваме тази грамотност (ICME-10, Edge, on the Internet). Всяка страна по
различен начин управлява тези периодични предизвикателства пред преподаването на
математика и природни науки, защото това зависи от ролята, която те играят в съответната
страна (Steen, 2003). Всички отговарят, че математическата и научна грамотност трябва да
бъде цел за всички без изключения. От съществено значение е да се анализира и
дефинира концепцията на математическата и научната грамотност. Поради това се
поставят някои цели:
•

Да предложи анализ на термините за математическа грамотност,

откривани в научната литература;
•

Да покрие различията между науките и математиката по отношение на

грамотността;
•

Да прегледа различни дефиниции на концепции за математическа

грамотност;
•

Да разграничи главните елементи на математическата грамотност;

•

Да организира модела на математическата грамотност.

В световната научна литература могат да се открият някои опити за дефиниране на
математическата грамотност, но те често са ограничени до предлагането на едно
определение, без отчитане на другите съществуващи.
Проблемът на концепцията за грамотността
Според голяма група учени в нашето съвремие математическата грамотност е от
съществено значение (The Quantitative Literacy Design Team, 2001; Cuban, 2001; Wadsworth,
1997; Madison, 2003; Steen, 2001 b), една друга голяма група учени обаче заявява, че
съвсем не е просто да бъде дефинирана математиеската грамотност (The Quantitative
Literacy Design Team, 2001; Madison, 2003; De Lange, 2003; Bass, 2003; Manaster, 2001; Edge,
on the internet Price, 2004; Briggs, 2002). Математиците заявяват, че математическата
грамотност е ясна за идентифициране и признаване, поради което дефинирането ѝ е
особено сложно (Briggs, 2002). Концепцията за математическата грамотност е различна не
само в различните страни (Fiske, 1999) и различните култури (De Lange, 2003), но се
различава и сред самите учени от една и съща страна. Определенията за математическата
грамотност също варират (CIEAEM 53, 2001), променят се с времето. Днес, в ерата на
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информацията и числата, отново е важно да дефинираме математическата грамотност
(Steen, 2016). В английските текстове най-често анализираните термини от концепцията са:
• смятане;
• количествена грамотност;
• математическа грамотност.
Появяват се и някои различни термини: числова количествена грамотност,
количествена

грамотност

и

количествено

мислене

·

математическа

опитност,

математически компетенции и т.н. Има някои синонимно използвани термини, които
определят математическата грамотност:
• количествено мислене (Price, 2004; Briggs, 2002);
• количествени практики (Denning, 1997);
• математически компетенции (Niss, 2003);
• математическа опитност (Edge, on the internet; Steen, 200lb );
• сила по математика (Kouba, 1998);
• математичност (Skovsmosc, 2004);
• матеротност (D'Ambrosio, on the internet);
• функционална числова грамотност (Cuban, 2001);
• функционална грамотност (CIEAEM 53, 2001);
• функционална математика;
• статистическа грамотност (IASE, 2005); или просто математика.
Някои страни използват едни термини, други – други. Терминът „математическа
грамотност“ се използва в международните проучвания по отношение на постиженията на
учениците, например, IEA T IMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) и
OECD PISA (Organisation for Economic Co-operation and Development, Programme for
International Student Assessment). Част от учените изрично отбелязват, че математическата
http://goscience.com
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грамотност не е същото като математиката (Gal, 1997; Steen, 2001b; 2003; 2004; Orrill,
2001; Manaster, 2001; Hughes-Hallett, 2001; Briggs, 2002; Brentley, 1999; The Quantitative
Literacy Design Team, 2001; Ewell, 2001; Cozzens, 2003; Somerville, 2003) и определят
разликата между тези два обекта. Съществената разлика между математиката, науките и
грамотността е очертана по следния начин: образователните предмети са академични и
абстрактни, докато математическата и научната грамотност имат търговски, винаги
конкретен, практически и контекстуален характер (The Quantitative Literacy Design Team,
2001; Steen, 2001b; 2003; Briggs, 2002). Съвременните ученици се нуждаят и от двете теми;
математиката и науките, както и математическата ии научната грамотност, защото
въпросните играят различна роля в образованието. Двете теми са равноправни партньори
пък било и много различни. Steen (2004) описва академичните предмети, които
съществуват от векове и се откриват във всички науки, технологии и инженеринг. Той
вижда математическата и научна грамотност като практически, базирани на данните и
компщтрите и наблюдавани във всички реални, информативни аспекти на живота.
Обектите в математиката и науките са идеални – модели, обектите на математическата и
научната грамотност са данните и измерванията, които често получаваме чрез компютър.
Collins (1999) дефинира разликата между науката и грамотността като подчертава, че
математиката и науката имат две отличаващи се съществени характеристики: мислене и
аргументация, които помагат за решаването на определени проблеми; а другата –
инструментариум, който прави тези проблеми възможни и им дава контекст. Способността
да се използва инструментариума представлява математическа и научна грамотност. Orrill
(2001) и Hughes-Hallett (2001) поддържат тезата, че традиционното обучение по
математика и науки не винаги позволява придобиването на компетенции да се работи с
количествени данни и числа. Математическата и научна грамотност не води към
абстракция, а се фокусира върху реални житейски контексти. Математическата и научна
грамотност трябва да разпростре математиката и науките върху други предмети, при които
количествените аспекти често са пренебрегвани. Необходими са две стъпки при
изучаването на математика и науки: запознаване с научните принципи и разпознаване на
науката в контекста (това трябва да бъде математическа грамотност). Както е обичайно за
учениците, първата стъпка не изглежда лесна, докато следващата е много по-сложна.
Quantitative Literacy Design Team (2001) описва разликата между математиката и науката и
математическата и научната грамотност чрез факта, че абстрактното не попада във фокуса
на математическата грамотност. Тези конкретни особености са темите, които са
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релевантни за живота и работата, не само за някои експерти, а изобщо за всички хора.
Мanaster (2001) заявява, че в математиката и науката основното е логиката и
доказателството, докато в математическата грамотност е обратното – откритията често се
правят от приблизителни калкулации, а не от прилежно събрани данни. Фундаменталното
мислене в математиката и науката е дедукция, докато при математическата и научна
грамотност – индукция и аналогия. Ewell (2001) по въпроса за термина „грамотност“ казва,
че това е вътрешен потенциал за смислено функциониране в рамките на дадено практично
общество. Всички представени мнения от страна на учените показват, че математиката и
науката и научната грамотност са различни, но еднакво важни теми. Разликите може да
бъдат резюмирани по следния начин:

НАУКА

Научна грамотност

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Абстрактна
Конкретна
В по-малка степен зависи от контекста
Независима от обществото
Аполитична
Съществените неща – формули и съотношения
Базира се на методи и алгоритми
Проблемите са дефинирани стриктно
Точно отчитане
Дисциплинарна
Решава задачите
По-малко възможности за практика
Предсказуема

Реална
Отличителна, с променящ се контекст
В голяма степен зависеща от контекста
Зависи от обществото
Политическа
Същественото нещо - данните
Поставя фокуса върху потребностите на конкретен
клиент
Задачите не са стриктно дефинирани
Приблизителни предположения
Интердисциплинарна
Описва проблемите
Много възможности за упражняване
Непредсказуема

Според Briggs (в Интернет, стр. 2), „науката е само част от далеч по-голяма сфера от
умения, която простичко е наричана грамотност и включва критично мислене,
формулиране на задачи, писмена и устна комуникация“. Математическата и научната
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грамотност представят силата и полезността на науката пред обществото, в което живеем
(Briggs, 2002). Следователно, от прегледа на литературата, става видно доминиращото
мнение, че математиката и науката и математическата и научната грамотност са различни,
но в същото време близки теми. От същия литературен преглед също става видно, че за
дефинирането на математическата грамотност се използват термини:
• термини математическа грамотност, количествена грамотност и
математически умения – различни термини;
• термини математическа грамотност, количествена грамотност и
математически умения – като синоними;
• математическата грамотност е подмножество на количествената
грамотност;
• количествената грамотност е подмножество на математическа
грамотност;
• математическите умения са подмножество на количествената
грамотност и подмножество на математическата грамотност.
Грамотността е общния отговор на въпроса дали можете да четете и пишете, докато
количествената грамотност е отговора на въпроса дали можете да броите и смятате.
Терминът количествена логика показва едно много по-високо ниво. Denning (1997) смята,
че ако ние обръщаме внимание само на количествената грамотност може да не постигнем
целите на образованието. Поради което той предлага да се премине от количествена
грамотност към количествени практики. Фокусирането върху грамотността, според
учените, води до описание на практика, но само по себе си не е практика. По този начин
грамотността се представя само като въведение към числата и смятането. Количествените
практики разкриват по-широки възможности за работа с числа и данни. Учени и от двете
страни предлагат промяна на термина грамотност с нещо друго, защото така значението
е много ограничено.
Според Kouba (1998), задължително е да не се фокусираме единствено върху
математическата и научна грамотност, но и върху математическите умения. Под
математически умения се разбира:
•

Способност да се анализира, предвижда и обсъжда ясно,

•

Не се разбира решаването на рутинни задачи,
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•

Общуване относно математика и позоваване на математиката при

общуване,
•

Свързване на различни математически идеи и други интелектуални

дейности.
В проведеното национално проучване на грамотността сред възрастните в САЩ (NCES,
1993) математическата грамотност е дефинирана като знания и умения за прилагане на
аритметични операции – самостоятелни или в поредица – използване на числа, които са
представени в отпечатани материали (например да се направи баланс на база на чекова
книжка, да се попълни формуляр за поръчка). Johnston (1994) заявява, е математическата
грамотност е критично знание, което обединява математиката и реалния живот с цялото
му многообразие. Няма конкретно дефинирано математическо ниво, което да е
приложимо за хора с различни професии. Обръщането на внимание на различни професии
и житейски контексти активира различни аспекти на математиката. Willis (1990) описва
математическата грамотност с други думи: като отношение, според което математиката е
важна лично за човека и за общността, която го заобикаля, като притежаване на умения за
учене и считане на математическите концепции за необходими за разбиране на новите
математически идеи и знание: разбиране на математическа аргументация. Според
хронологическия ред следва да представим идеите на Dossey (1997). Според него найдобрият метод да разберем математическата грамотност е чрез шест поведенчески
математически аспекта: представянето и интерпретирането на данни, усещането за
количествени операции и числа, измервания, вариации и връзки, геометрични фигури и
пространствено въображение и вероятности. Тези аспекти дават основата за реагиране на
широкия

спектър

на

математическото

пространство.

Iddo

Gal

(1997)

описва

математическата грамотност като обединение от умения, знания, вярвания, тенденции,
начини на мислене, способности за комуникация и решаване на задачи/проблеми, които
са важни за това човек ефективно и автономно да се справя с количествени ситуации в
своята работа и ежедневие. Австралийската национална конференция през 1997г., която е
посветена на темата за математическата грамотност, докладва, че математическата
грамотност се обясня простичко: като използването на математика за постигане на
конкретни цели в даден контекст (AAMT, from Commonwealth, 2000). В същото време, през
1997г., в Австралийското ръководство за национална грамотност, математическата
грамотност се обяснява като ефективното използване на математиката с цел
удовлетворяване на житейски потребности в домашна среда, на платена работа и при
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участие в общностния и социален живот (Siemon, 2000). Другият австралийски документ
добавя към това описание способността за критично мислене и ефективна комуникация,
както и подготовка за успешно учене в училище и по-нататък в образователната система.
Според мнението на учените от математическия център на сингапурската програма (Edge,
в интернет), математическата грамотност е решаване на задачи, ведно със значимост на
математическото знание, умения, процеси, отношения и метазнание. Международното
проучване на житейски умения ILSS определя математическата грамотност по-широко и
като обединение на умения, знания, начини на мислене, способности за комуникация и
решаване на задачи, които са необходими за ефективно управление на количествени
ситуации в живота и работата (ILSS, 2000). Или иначе казано, то е необходимостта от
връзка между математическото знание и реалния свят. Тенденции от международното
математическо и научно проучване опеределят математически грамотния човек като
човек, който има конкретно разбиране на математически концепции, може да използва
принципите на математиката за интерпретиране на данни и предлагане на решения (IEA,
1998). Малко по-късно, в рамките на международното проучване на литературната и
житейска грамотност на възрастните – ALL – реализирано през 2002 и 2003г.,
математическата грамотност е дефинирана не като пасивно портфолио от умения, а като
модел на активно поведение, според който човек може да се справи с различни ситуации,
да реши задачи и да реагира на количествена информация (Gal, 1999). Другият документ
от същото проучване дефинира математическата грамотност просто като „умения и
знания, които са полезни за ефективно справяне с математически потребности в различни
ситуации“ (Manly, 2000, стр.3). Според проучване на програмата за международно
оценяване на ученици (PISA) е разгледана математическата грамотност на 15 годишни
ученици и терминът математическа грамотност е дефиниран като способността на
индивида да разпознае и разбере ролята на математиката в света за целите на
предлагането на добре обосновани математически решения, да използва математика и да
се включва в дейности, свързани с математика по начини, които отговарят на
съвременните и бъдещите потребности на индивида и които водят до превръщане в
конструктивен, заинтересован и разсъдителен гражданин (OECD, 1999)). Думата „свят“,
използвана в дефиницията, означава природното, социалното и културното обкръжение
на човека. „Да използва и да се включва“ означава не само да използва математика за
решаването на различни задачи, но също така да взема решения „относно математиката“,
да счита математиката за ценна и дори да я одобрява. J an de Lange е име на учен, което
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може да бъде срещнато, когато говорим за математическа грамотност. Той управлявал
международните проучвания за ученици (TIMSS и PISA) и групите математически експерти,
които точно са дефинирали математическата грамотност в проучването. Според този учен,
математическата грамотност е способността, предизвикваща умствени процеси, за
правилно „справяне“ с числа и данни в различни проблемни ситуации. Математическата
грамотност описва начина, по който мислим, а не списъка теми или умения.
Математическата грамотност не се отнася до това колко е запознат даден човек с
математиката, а колко добър е той в адаптирането на знанията по математика (Hughes –
Hallett, 2003). В представените определения могат да бъдат забелязани две различни
гледни точки към концепцията. Някои от учените се фокусират върху способността на
индивида да използва количествен инструментариум, докато другите – върху
способността да се разбира и отчита значението на математическите методи в
съвременния свят. Някои от тях подчертават общи математически способности, докато
други – по-високо ниво на мислене. При все това, от всички дефиниции може да се види,
че математическата грамотност не може да бъде определена единствено като термин за
математическо знание. Математическата грамотност се определя по-скоро като
математическо знание, т.е. компетенциите на човек да използва матемическо знание по
практичен и функционален начин. В резюме, концепцията за математическата грамотност
може да бъде дефинирана с думите на Bass (2003) като знание и умения по математика в
практиката (или адаптирана според даден контекст). И дори по-кратко, според Hobden
(2003) – като полезна математика.
Компонентните елементи на математическата грамотност
От различните дефиниции отнасящи се до математическа грамотност се вижда, че те
по-малко или повече се различават. Не е възможно да бъде избрано едно определение,
което правилно да описва концепцията. Всяка дефиниция подчертава някакви важни
елементи. Тъй като е трудно да бъде дефинирана математическата грамотност, трудно и
да бъде определено какво означава да си математически грамотен (Pugalee and Chamblee,
2000; Steen, 2004). Така че е важно да разграничим съществените елементи на тази
концепция:
•

Универсалност. Математическата грамотност е за всеки, без значение от

раса, пол, социален статус. Тя не е единствено за малка група професионалисти.
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•

Релевантност на темите. Темите трябва да бъдат актуални за учениците не

само днес, но и за тяхното бъдеще в конкретна сфера. Това, което е актуално за
ученици, които се обучават в професионална гимназия и се подготвят да бъдат
строители, не е актуално за ученици от общообразователните средни училища.
•

Логическо (математическо, критично) мислене. Това означава повдигане

на въпроси, анализиране, обмисляне и разбиране на аргументи, подлагане на
хипотезите под съмнение, идентифициране на грешките, предвиждане на бъдещи
грешки, разбирането на математическите концепции, разграничаването на
различното

предложение

(

определение,

теорема,

хипотеза,

пример,

прогнозиране, решение и т.н.).
•

Математическа аргументация. Познаването на това какво означава

доказателството и какви са подходите за доказване, по какви начини
доказателството се различава от другите начини на разсъждение, способността да
следваме

последователността,

евристичното

"чувство",

създаването

на

математически аргументи и тяхното изразяване.
•

Решаването на проблемите. Повдигането на проблема, формулирането и

решението по всички възможни начини. Разбиране на различните стратегии за
вземане на решения.
•

Използване на логически и количествени методи при решаване на

ежедневните проблеми. Математиката може да бъде мощен инструмент в
живота, равен на четенето и писането.
•

Разбиране на символите. Умението да се използват алгебрични символи,

способността да четат и интерпретират. Подходящо използване на математически
символи в граматиката и синтаксиса.
•

Пространствено мислене. Въображението на пространствените рамки и

тяхното взаимодействие, както и способността да се мисли "по-пространствено".
•

Практически способности. Знания за това как да се решат количествени

проблеми, които се срещат най-вече у дома, в ученето и на работното място.
•

Широка употреба на математиката. Тълкуването на данните. Четенето на

диаграми, графики, обяснение на данни, изводи, разпознаване на източника на
грешки. Данните са най-важната част от математическата грамотност. Познаването
на математиката е задължително. Да притежавате умения да използвате
широкообхватно алгебрично, геометрично, статистическо и вероятностно знание.
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•

Математика в контекст. Използване на математическо знание за

различните специфични ситуации. Системата за броене, стратегиите за решаване
на проблеми, характерът на постижимите резултати - всичко зависи от
спецификата на контекста. Контекстът трябва да бъде реален, адаптиран към
нуждите на учениците. Това, което е за реалния контекст, за другите може да бъде
само псевдо-реалност.
•

Културен аспект. Зависимостта на математическата грамотност от

специфичната култура. Ролите на математиката и значението й през историята,
научните изследвания, прогреса, виждането в социалната реалност. "Да се справя"
с математиката. "Удобно чувство", докато работите с математически идеи.
Уменията лесно се приспособяват към количествените методи. Способност да
соценявате по сърце количеството, да интерпретирате и да проверявате
информацията. "Да се съгласим" с математиката е условието, което противоречи
на условието за "страх от математиката". Когато се "договори" с математиката,
математическата грамотност е толкова естествена, колкото и простият език и
писането.
•

Математическа

математически

език

комуникация.
-

говорим,

Способността

писмен

и

да

се

визуален.

изразявате

на

Разбирането

на

математическия език на другия човек. Представяне на данни и резултати.
Способността да се декодира, кодира, "превежда" от математическия език или в
него с различни визуални форми математически обекти и ситуации. Способността
да се изберат подходящи визуални форми.
•

Работа с информация. Търсене на информация, събиране, анализиране и

сортиране.
Способността

Експериментиране.
да

се

Формулиране

конструира

на

експеримент.

хипотези
Планиране.

и

проверка.
Симулация.

Структуриране, формулиране на проблеми, търсене на обобщение и правила,
извличане на заключения, намиране на сложни системни връзки, изразяване на
реалността с математически структури, установяване на валидиране на моделите.
Използване на технологии и математическо оборудване. Въвеждането на данни в
компютър, броене, визуализиране на данни и резултати в компютъра.
Способността да се използват калкулатори и друго оборудване за отчитане.
Отношение. Разбирането на математиката като стойност. Всички тези елементи на
концепцията за математическа грамотност са интерактивни. Някои от споменатите
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елементи понякога се наричат математически компетенции (OECD, 1999; Niss, 2003;
Carss, 1997). Важно е да се обърне внимание, че концепцията за математическа
грамотност не съдържа само умения, полезни за математическата грамотност,
дори ако те са полезни само за живеене в съвременното общество. Освен това,
според екипа за проектиране на количествената грамотност (2001) уменията за
математическа грамотност, научени отделно от контекста, не биха били ефективни,
защото не е както мнозина биха могли да мислят, че след придобиването на
умения те при необходимост ще се прилагат в различни контексти. Освен това,
математическата грамотност не е предмет и не е субект на математиката (Briggs,
2002). Според Gillman (1999), математическата грамотност може да бъде научена
при изучаване на математиката, но също така може да се научи и при изучаване на
други предмети. Другите учени са много по-строги. Например, Шнайдер (2004)
заявява, че няма друга тема, която да може да изучава математиката. Skovsmose
(2004) също така заявява, че няма програма, нито един "единствен начин" за
математическата грамотност. Уроците по математика осигуряват основните знания
и умения, които се изискват за математическата грамотност, докато други теми
осигуряват необходимия контекст за нея. Според различни учени, математическата
грамотност варира според темите (Briggs, 2002; Orrill, 2001; Hughes-Hallett, 2001;
Steen, 2001). Съществуват и други, които смятат, че математическата грамотност е
по-скоро изкуство, отколкото наука (Ellis, 2001). Възможно е да се изгради модел
на математическата грамотност и образователната концепция, която да отразява
всички елементи, споменати в тази глава, и да ги групираме в конкретните
смислени групи (фигура 2). В центъра на този модел е знанието, което е от
съществено значение за придобиване на математическа грамотност. Тя трябва да
отговаря на три принципа: универсалност, контекстуализация и теми за
приложимост. Във втория кръг темите, които позволяват математическа
грамотност: отношение, технологии и комуникация. В третия кръг - процеси,
процедури и стратегии. Културният аспект оказва влияние върху цялата единица и
резултатът от това звено е "да се съгласува" с математиката.
Изследването [8] показва, че за учениците е трудно да разпознаят проблемите, да
посочат причини, да се свържат знанията, да се обясни и да се спори. Тези способности са
тясно свързани с математическите способности, които се обучават в математическия
образователен процес. Поради тази причина е важно да се установи какъв вид
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образователни методи, подходящи за деца от поколение Z, трябва да изберем и от какво
се нуждаем, за да могат тези методи да работят.
Емпиричният метод на обучение: Колб [3] доказва, че ако искаме да научим нещо
качествено, трябва да реализираме четири етапа, които отговарят на неговите части от
модела: теория, експериментиране, практика и отражение (отразяването на това, контрол,
съзерцание и дали моята теория съответства или не на теорията на математиката [2]). Колб
подчертава, че абсолютно не е от съществено значение, от коя позиция започваме да
учим. От съществено значение е всички части от цикъла да бъдат реализирани. В страните
от Източна Европа се прилага метод за преподаване на математика започвайки от
теорията. В западните страни емпиричният метод е общ, когато учението започва от
експериментирането. В западните страни учебници по математика, всяка нова тема
започва с много примери, които са свързани с реални процеси. Целта на тези процеси е да
натрупат определен опит на ученика, който се обобщава, докато ученикът формулира
хипотезата.

КОНКРЕТЕН ОПИТ
(правене/придобиване на опит)

АКТИВНО ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ
(планиране/прилагане на
наученото)

ОСМИСЛЕНО НАБЛЮДЕНИЕ
(прeговаряне на
опита/осмисляне на опита)

АБСТРАКТНО
КОНЦЕПТУАЛИЗИРАНЕ
(оформяне на изводи/учене от
опита)
1 фигура. Емпирично учене – модел на преподаване (адаптиран според Boud, Pascoe,
1978, p.5).
По този начин учещият,сам, открива истината [2]. Но в математиката експериментът не
е критерий за коректност, така че защо трябва да се докаже хипотезата. По този начин
цикълът на Коб върви, обучаващият се прилага към теорията обобщеният опит на хората.
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Възможно е ученето да започне от практиката, т.е. от формулирането на конкретната
задача или реален проблем. Тогава обмисляме това, което знаем за точния проблем,
правим план и прилагаме към теорията това, което е известно и каквото можем да
използваме. Този тип обучение се нарича проблемно ориентирано. Всички части са трудни
за реализиране в един урок (за да завършим необходимите умения, ние се нуждаем от
време, а не всеки учи с еднаква скорост). По тази причина някои от етапите са оставени за
домашна работа. В случая на приложния научен модел, частта от практиката и
осмислянето (самоконтрол) често остават за домашна работа. В случая на емпиричния
метод на преподаване, експерименталната част се предлага да бъде оставена за домашна
работа и ученикът пренася хипотезата в класната стая. В този случай процесът на учене и
преподаване

продължава

в

два

цикъла

(2).

Вътрешният цикъл - домашна работа, външна работа в екип, която започва поради
причината, че вътрешният цикъл няма как да бъде саботиран. В същото време работата се
контролира. Понякога сцената на дейността може да бъде оставена за домашна работа (да
се направи тест за самоконтрол), защото учителят познава грешките на учениците дори
преди да дойде в класната стая и би било възможно да се даде повече време за дискусия.
Тъй като децата от поколение Z предпочитат индивидуалната работа (вътрешен цикъл) и
искат да изразят себе си, когато са в група (дискусията във външния цикъл) този модел е
ориентиран към тях. Единственото оставащо нещо е да се включат някои технологии. Те
имат смисъл, когато няма учител или когато се организира помощ за учителя.
Следователно материалът за осъществяване на външния цикъл (учебни програми,
съдържанието на учебниците на ученика, материал за самоконтрол, свободен достъп до
учебни файлове) е подходящ за трансфер до учебната среда (например Moodle). Тестовете
са полезни за контрола (за проверка на оперативните способности), в случай че учителят
след дейността може да види всички статистически данни за грешките, направени от
учениците, както и да организира подходящата дискусия. Въпросът, който следва е какво е
необходимо на този модел, за да работи успешно?
Възможните

проблеми

при

реализирането

на

модела

са:

учениците не могат да четат и разбират ясно математическия текст и това се потвърждава
и от излседванията[8]. Въпреки че програмите за средни училища гарантират
математическата грамотност (включва и способността да четат), разбирането за
математическия текст е слабо проверяемо по време на изпитите. В училището не се
обръща много внимание на разбирането на математическите текстове. Но, четенето на
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математически текст не е толкова проста задача. Следователно само най-талантливите
ученици биха могли да учат по този модел. Днес децата от поколение Z вече са в училище,
но образователният процес остава за учителя. Това обаче не е свързано само с учителя.
Учителят не може да работи само с традиционни методи. Трябва да се организират
отворени курсове (или чрез средата на Moodle), а тестовете за самоконтрол трябва да се
извършват по интернет.
Този модел вероятно няма да допадне на всички обучаеми и на по-възрастните
преподаватели, защото традиционните методи на обучение все още се използват широко.
Поради това, той изисква допълнителни учителски компетенции за управление на нови
технологии и виртуални среди. Както сред децата от другите поколения, така и сред
децата от поколение Z има такива, които са по-малко талантливи и неспособни да учат
индивидуално. Това поколение се отличава с разнородни умения. Традиционното
обучение може да се използва паралелно с други алтернативи. По такъв начин учителят би
могъл да работи едновременно с два или дори няколко модела. Онези, които не могат да
се учат самостоятелно, ще имат възможност да се обръщат към учителя за подкрепа, а
други ученици ще имат възможност да си вършат домашните (самоконтрол) чрез
електронни средства. Учителят във всеки случай ще има повече работа: работа с ученици с
различни умения и подготвяне на материали за електронно обучение. Новите
предизвикателства изискват нови решения в образователната политика, свързани с поинтелигентната диференциация на учениците и програмите. Тъй като децата от поколение
Z има проблеми, свързани с обобщаването на информация, систематизация, разкриване
на причинно-следствените връзки, в процеса на преподаване на математика и наука
следва да бъдат въведени повече задачи, свързани с решаването на тези проблеми. Така
че основният въпрос е „защо искам да го правя?“ Разширеното преподаване се променя
към задълбочено преподаване. Поради това, прекалено раздутото обучително
съдържание може да се окаже пречка пред реализирнето на опитен модел за
преподаване, защото изисква повече време от обучаемия. Културата на подкрепата има
много голямо значение. Използването на научната методология за интерпретиране на
изследователска информация, за творческо свързване на различните предмети с цел
разпознаване и решаване на реални проблеми все още е много трудно за учениците.
Според проучване на TIMSS главните причини за това са:
•

На училищата им е липсвало лабораторно оборудване;
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•

Учителите по природни науки не са имали умения да организират

експериментални дейности по подходящ начин;
•

Учителите

нямат

способността

да

използват

ефективно

не

само

училищното, но и извън училищното образование;
•

Учителите по природни науки рядко използват модерни и комуникативни

технологии.
Частите, отнасящи се до природните науки в рамковите програми са фрагментирани,
некоординирани и поради това за учениците е трудно да се научат на холистичен подход
към света, културно мислене и умения за решаване на задачи. Упражняваните обучителни
методи не насърчават учениците да се насладят на това да проучват средата и
самостоятелно да допринасят към обществото чрез решаване на важни задачи/проблеми.
Рядко учениците биват насърчавани сами да формулират хипотеза, да планират или да
проведат проучване. Следните обекти за изпълнение на целите на обучението по
природни науки се посочват:
1. подготовка (осъвременяване) на съдържанието на обучението по природни науки за
развиването на компетенциите на учениците за изучаване на природни науки;
2. подобряване компетенциите на човешките ресурси, ангажирани с преподаването на
природни науки;
3. развиване на материалните ресурси за
обучение по природни науки. Компетенциите на
учениците за изучаване на природни науки се
формират чрез ценни условия, знания и умения за
адаптиране, умения за критично анализиране на
феномените на реалността, за изпълнение на
проучвания, за решаване на задачи по креативен и
иновативен начин, при отчитане на потребностите на
заобикалящата
програма

се

среда

и

фокусира

обществото.
върху

Учебната

развитието

на

компетенциите на учениците така че те да променят
своето отношение към ученето, към процеса на
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осъзнаване и към знанията. За да се случат тези промени, важно е учителите да изберат и
да приложат модерни методи за обучение.
Все повече проучвания показват, че учениците учат по-ефективно ако имат възможност
да се включат в „дейности за автентично учене ", при които е необходимо да се използва
знанието за решаване на реални житейски казуси. Една активна, добре организирана
дейност в класната стая има положителен ефект върху ученето, когато активни методи на
обучение се използват в процеса на учене, за да помагат за структурирането на знания,
вземане предвид на алтернативите, провеждане на проучвания и анкети, писане и
анализиране и комуникиране ефективно. (Education Development Centre, 2009) В класните
стаи учителите се сблъскват с конкретното предизвикателство да създават обучителен
опит, който да помага на учениците да развиват тяхното възприятие за науката и да
допринасят за функционалната академична грамотност. (Allchin, 2014) Чрез по-честото
използване на природни изследователски методи, учениците имат възможност да
проучат, визуално да се запознаят с обекта или феномена. Учениците имат нужда да се
запознаят с планирането на експеримента възможно най-рано и да проведат колкото е
възможно по-дълго проучване във всички сфери на дейността. (Bikute, Dzikaviciute,
Vascenkiene, 2009) Грамотността в сферата на природните науки сред обществото, до
голяма степен зависи от компетенциите на учителите, преподаващи природни науки.
Учителят по природни науки трябва добре да владее различни техники за преподаване, да
има добро (подходящо за съвременните концепции за природния свят) научно
образование. (Lamanauskas, 2005) Учителят трябва да създава възможности за учениците
да преживеят успеха, радостта от разбирането и откритието, без значение от техните
възраст и способности, поради което е важно да предлага повече визуални и
диференцирани задачи. Способността да се учим е един от най-важните компоненти на
научното образование. Новите неща са по-лесни за асимилиране и разбиране, когато
преподаването отговаря на индивидуалните потребности на учениците. Учителят
организира дейностите така, че учениците да се научат да прилагат различни обучителни
стратегии, да избират най-ефективните от тях и да създават онази система за учене, която
е единствено специфична за тях. (Bikute, Dzikaviciute, Vascenkiene, 2009) През 2012г.,
изследователите

на

XV

международен

научен

симпозиум,

организиран

от

Международното общество за изучаване на обучението по природни и технически науки.
(Clement, Quessada, Castera, 2012) В техния доклад вниманието се насочва към факта, че
съществуват значителни разлики между отношението на учителите в различните страни по
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отношение на различните концепции за живота, теория на еволюцията, генетична
предопределеност и прочие. Очевидните връзки между науката и обществото, както и
значителните синергии между научното знание, ценности и социални практики. Каквито и
методи, каквито и стратегии за преподаване-учене да прилагаме, мотивацията на
учениците за учене си остава един от най-важните компоненти в преподаването-ученето.
Както заявява G. Petty, мотивацията е равна на вярата, на това колко ученикът се надява
да постигне успех в ученето и колко високо оценява това учене. Интеграцията на
предметите подобрява процеса на образованието, формира едно тотално познание за
света. Интегрираните часове помагат да се тества на практика как учениците прилагат
знанията си, какви умения и способности следва да подобрят в себе си. Европейската
комисия (2009) признава, че преподаването-ученето сред природата е един от найиновативните начини на учениците да се предаде концепцията за устойвото развитие.
Образователният процес сред природата отговаря на променящите се потребности на
обществото. Това, на което се учат учениците в природата е в идеална хармония с
трансфера на променящи се ценности към младото поколение. (Motiejunaite etc.,
2013) Днес, обучението по природни науки се обогатява чрез виртуални есперименти и
интерактивни обучителни обекти. Да, фокусирането върху развитието и насърчаването на
информационните технологии е заплаха за изучаването на природата, свеждайки го до
виртуална среда, далеч от конкретното, обучително пространство. (Motiejunaite etc., 2013)
Образователните методи, използвани в обучението по природни науки, са:
•

Използването на методите за обучение включва учениците в симулирана

или реална научна работа, насочвайки ги към проучвания на реалността чрез
практическата работа на изследователите и насърчавайки ги да бъдат активни
участници в образователния процес.
•

Методът на търсенето насърчава учениците да мислят логично, да избират

креативно убедителни ргументи и да градят еволюционен процес. Учениците
търсят, наблюдават, моделират и целят да създадат картина на феномена като
цяло.
•

Обучението, практическите методи развиват практически умения за работа,

както и креативността на учениците. Уменията развити по време на практическа
работа се превръщат в основата на съзнателно учене. Информативните
преподавателски методи се използват, за да дават отговор на въпросите на
учениците и да задълбочат и разширят техните знания по природни науки.
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•

Предлаганите и възпроизвеждащи се обучителни методи са важни за

обясняване на пропуските на обучаемите и помага на учителя да води процеса на
обучение по креативен начин.
•

Моделират методи за изграждане.

Ученето сред природата, от обективната реалност на предметите и техните образи,
насърчава обучаемите да получават знания по природни науки, които да прилагат за
създаването на нови модели и за решаване на задачи, за анализиране на получената
информация и правене на обобщения. Провеждането на проучвания сред природата цели
да обясни вътрешните природни феномени и процеси и да доведе до разбиране на
физическите и живите системи. (Motiejunaite etc., 2013) Бразилски учени, след
анализирането на учебници, (Lopes Pinhao, Martins, 2012), отбелязват че съществува ясна
връзка между социалните и икономическите (например устойчивост, потребление,
качество на живота), биомедицинското (например патогени, превенция), санитарно
хигиените (например управлението на отпадъците, заразяване) и екологичните (например
биоразнообразие, природни ресурси) компоненти. Адекватното разглеждане на всички
компоненти в учебниците е сложна, задълбочена работа, включваща не само
изследователи, но и учители практици. Вниманието се насочва към положителното
измерение на идеите на образованието по природни науки. Използването на

други

ресурси става по-ефективно от използването на учебници.
Аудио-визуалните ресурси към уроците по научните предмети често се използват за
мотивиране на обучаемите при интерпретирането на сложни природно-научни концепции
и анализиране на различни феномени. При все това проучванията показват, че учителите
не са добре подготвени за ефективно използване на аудио-визуални средства. (KistlerVidal,
Coimbra Rezende Filho, 2012) Резултатите от проучването също показват, че има нужда от
по-добро разбиране от страна на учителите по отношение на практическата работа с
аудио-визуални материали, за да се насърчи тяхната креативност. (Lamanauskas, 2013)
Образователните програми и учебниците трябва да насочват учениците към разбиране на
интердисциплинарна комуникация, избягване на стриктната демаркация между науките и
да предлагат изобилие от фактически материали. Науката и свързаното с нея знание
винаги се възприемат и разбират в контекста на тясната ѝ връзка с технологията,
обществото, културата.
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Заключения
1. Няма един общ термин за описване на концепциите на математическата и научната
грамотност. В научната литература тази концепция обикновено се описва като умение за
смятане, количествена грамотност и математическа грамотност, но има и други имена:
количествено мислене, количествени практики, математическа опитност, математически
компетенции, математическо майсторство, математичност, функционално умение за
смятане, фунционална математика и т.н..
2. Математическите и природни науки не са същото като математическата и научната
грамотност. Науките генерализират, абстрактни са, не зависят от контекста и общността,
аполитични са, точни и предсказуеми са. Математическата и научна грамотност –
наобратно: конкретна е за реалистичния контекст, зависи от обществото, политическа е,
приблизителна и непредсказуема.
3. Няма единна и най-правилна, най-популярна дефиниция за математическата и
научната грамотност. Концепцията зависи от културата и периода, постоянно се променя.
4. Съставните елементи на модела на математическата и научна грамотност са:
необходимо знание, универсалност, актуалност на темите, логическо мислене и
разсъждение, вземане на решения, „усещане“ за числата, „усещане“ за символи,
пространствено мислене, практически умения, интерпретиране на данни, необходимо
математическо знание, математика в контекста, културни аспекти, увереност в
математиката, научна комуникация, представяне на данни и резултати, работа с
информация,

експериментиране,

моделиране,

използване

на

технологични

и

математически инструменти, technology and mathematical tools, отнася се към науките.
5. Начини и методи за ефективно развиване на математическа и научна грамотност:
проучване, търсене, учене в реална среда, упражнения, практика, проекти, моделиране и
изпълнение.
6. Обучителна среда: истинска ии виртуална, интегриране на аудио-визуални,
дигитални и реални обекти.
7. Учителите се нуждаят от компетенции за развиване на математическа и научна
грамотност: правилно да използват образователната среда извън класната стая; да
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организират експерименти, да интегрират информационните и комуникационни
технологии; да са способни да развиват компетенции за успешно учене.
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ГЛАВА 2: ЗНАЧЕНИЕТО НА РЕЧНИКА В ОБУЧЕНИЕТО ПО НАУКИ
Автор: Alise Betina, Riga State Technical School, Латвия

Науката

е

дисциплина, която
разчита в голяма
степен

на

способността

на

учениците

да

разбират

нови

термини

и

концепции.

[1]

Учениците може да
имат трудности да
разбират по какъв
начин

е

представена и организирана научната информация (в таблици, диаграми, графики и
рисунки); борят се с технически или специализирани термини за предаване на научни
идеи и концепции; и имат трудности да разбират синтактични структури, използвани за
представяне на сложни научни процеси и концепции.[2]
Един силен фокус върху използвания в науката речник може да помогне на
учениците да разбират и да комуникират използвайки подходяща терминология, а
инкорпорирането на визуализации прави ученето забавно. Проучванията показват, че
думите и текстовете, които задействат формирането на образи предизвикват задържане
на информацията.[1] Познаването на терминологията е важно, защото обхваща всички
думи, които трябва да знаем, за да имаме достъп до наличното в паметта ни знание, да
можем да изразяваме нашите идеи и да комуникираме ефективно, както и да учим нови
концепции. Познанията на учениците за думите е свързано силно с академичния успех,
защото учениците с богат речник могат да разбират нови идеи и концепции по-бързо от
учениците с ограничен речник. Речникът е необходим, за да разбираме повечето текстове.
Възможно е ученикът да знае всички думи, използвани в даден параграф и въпреки това
да не може да го разбере ако не разполага с познания по темата. За да направи
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използването на своя речников запас
конструктивно ученикът също се нуждае
от някакво пределно знание по темата.
Това го прави способен да разбира
комбинациите от думи и да избира
точното значение, тогава когато има
повече от едно.[3]
Проучванията показват, че една от
най-големите трудности при ученето на
науки е научаването на терминологията
на науката. Езикът е съществена бариера
(ако не и най-голямата) пред повечето ученици изучаващи научни предмети. Обръщането
на по-голямо внимание на езика е едно от най-важните действия, които може да бъдат
предприети за подобряване на качеството на обучението по природни науки. Научаването
на терминологията е важна част, ако не и най-важната, на обучението по науки. Всеки урок
по природни науки е урок по език. Фокусът на средното образование в голяма степен
попада върху науките като практичен предмет, често напълно резонно, защото науката от
части е емпиричен предмет. За много ученици обаче, най-голямото препятствие в
изучаването на природни науки – и също така най-голямото им постижение – е да научат
използаната терминология. Една от важните особености на природните науки е
богатството на думи и термини, с които борави. [4]
Четенето, писането и останалата комуникация в природните науки изисква
използването на уникална терминология. Учителите трябва да разберат по какъв начин да
направят тази терминология достъпна за учениците и как да ги карат да използват
терминологията в автентични контексти. Част от обучението по дисциплинарна грамотност
се изразява в подпомагане на учениците да са способни да общуват като учени, което
означава, че те се нуждаят от езика на науката. [5] Количеството литература, изчитана от
учениците е тясно свързана с техния речников запас. Учителят трябва да помага на
младежите да проумяват и вникват в експериментите и да въвежда нови концепции и
терминология тогава, когато учениците са готови за тях. [2] Учителите трябва да се
възползват възможностите да развиват интереса на учениците към думите, точното
значение на думите, как да се забавляват с тях и по какъв начин думите и концепциите се
свързват в различните контексти. Учителите трябва да предлагат ясни обяснения и
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примери на значенията на тези думи в различни контексти, както и да дават възможности
на учениците да дискутират, да анализират и да използват думите. Нека учениците
пренапишат дефинициите със свои думи, да дават примери на ситуации, при които дадена
дума може да бъде използвана, да предлагат синоними (и антоними, когато е възможно) и
да създават изречения, използвайки въпросната дума, които ясно да показват нейното
значение. Понякога е полезно учениците да използват повече от една нова дума в едно
изречение, защото това ги кара да търсят връзки между думите. Директното преподаване
на специфични термини може да включва обучение относно множество значения на една
и съща дума, различни асоциации (като антоними и синоними), и словесни концепции (от
сорта на концепции за свързани думи и категории думи). [3]
Учениците

трябва

да

бъдат

обучавани във всички предмети
да се изразяват правилно и по
подходящ начин и да четат точно
и с разбиране. Когато пишат,
учениците

трябва

да

бъдат

насърчавани да не правят грешки
при изписването на думи и
поставянето на пунктуация и да
спазват граматическите правила.
Те също така трябва да бъдат
учени да организират своето
писане в логични и смислени форми. Когато говорят, учениците трябва да бъдат
насърчавани да използват езика правила. Учениците трябва да бъдат обучавани да слушат
другите и да отговарят и да надграждат своите идеи по конструктивен начин. В четенето
учениците трябва да бъдат обучавани в стратеги, които да им помагат да четат с
разбиране, да намират и използват информация, да следват процес или аргументация и да
резюмират и синтезират, както и да адаптират това, което научават от четенето. Учениците
трябва да бъдат обучени да използват техническа и специализирана терминология по
предметите, които изучават и да знаят как да използват и изписват въпросните термини.
Те също така трябва да бъдат учени как да използват моделите в езика, което е от
съществено значение за разбирането и изразяването на различни предмети. Въпросните
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включват конструкцията на изреченията, параграфите и текстовете, които често се
използват в рамките на един предмет (например, език за изразяване на причинноследствена връзка, хронология, логика, проучване, хипотеза, сравнение и как да се задават
въпроси и да се оформя аргументация). [4]
През последните години, обучителите стават все по-осъзнати по отношение на
критичната роля, която терминологията играе в преподаването на природните науки като
втори език в живота на учениците. Терминологичните познания са фундаментални за
разбирането на текстове и са най-ефективни, когато свързват новите термини със
съществуващото терминологично знание на учениците. Ефективното терминологично
обучение предлага много възможности посредством богати и разнородни дейности, които
са значими и релевантни за учениците изучаващи български. Това им помага да
припознаят като свои и да разберат думите, вместо просто да ги заучат достатъчно добре,
за да се справят с тест. [6]
Едно от най-старите открития в образователните проучвания е силната връзка
между речниковите познания и разбирането при четене. Познанията относно думите са от
съществено значение за разбирането и определят колко добре учениците могат да
разбират текстовете, които четат през годините в средното образование. Разбирането е
много повече от разпознаване на думите и запомняне на техните значения. При все това,
ако един ученик не знае значението на достатъчно голям брой думи в текста, разбирането
е невъзможно.[3]
През последните 30 или 40 години, много обучители предлагаха област със
съдържание – като преподаване на научна терминология например – да бъде въведена в
преподаването по науки. Въпреки това, макар че обучението по разбиране при четене е
важно, знанията и уменията и стратегиите са само малка част от онова, което превръща
ученика в ефективен читател на научни текстове. Проучването посочва, че четенето на
научни текстове е само малка част от това, което превръща даден младеж в ефективен
читател на научни текстове. Проучването показва, че научното четене също изисква
дисциплина и специфично научно знание, което вече е налично. Съществуващите точни
познания относно дадено съдържание преди изчитането на даден текст може спокойно да
водят до предвиждане на разбиране от страна на четящия ученик.[2]
Учниците се различават много в зависимост от знанията за света, с които идват в
училище. Техният социоикономически произход и използваният в домовете и общностите
им език значително повлиява на възможностите за допълнително разширяване на
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речниковия им запас. Някои ученици имат ограничен речников запас в резултат от
затруднения в езиковото обучение. Добрият устен речник (думи, които използваме когато
говорим и слушаме) е свързан пряко с по-нататъшния успех в четенето и учениците, които
имат повече езикови познания в детската градина, стават по-добри в четенето от онези,
които имат ограничен речник. Съществува значителна дупка в терминологичните
познания, с която част от учениците идват в началните класове и разминаването става още
по-сериозно с преминаването в по-горни класове. Учениците, на които им липсва
речников запас трудно разбират значението на това, което четат и затова четат по-малко,
защото четенето ги затруднява. В резултат от това, те научават все по-малко нови думи,
защото не четат достатъчно широк набор от литература, за да сблъскат с нови термини. От
друга страна, учениците с добре развит речник, четат повече, което подобрява техните
умения за четене и те научават много повече нови думи.[3]
Съществуващото знание представлява опита и познанията на ученика за света.
Някои научни термини имат значение, приложение в ежедневието, както и научно
значение. Важно е учениците да осъзнават тези разлики. Постоянно трябва да бъдат
насърчавани да използват правилно думите. Научните определения на думите трябва да
се разясняват и да се правят разграничения със значенията им в ежедневнието. Много
научни термини са разработени систематично. Разбирането на това може да помогне на
учениците да установяват взаимозависимости и да развиват тяхното научно разбиране –
например, разбирането относно това, че дума с корен ‘хлор-’ означава зелено, както и че
вътре в името на съединение с
хлор, това ще означава наличието
на атом хлор. Това ще подпомогне
разбирането.

Погрешното

изписване на думите може да
доведе

до

взаимовръзки
Помагането

пропускане
от

на

този

сорт.

учениците

да

използват и да изписват думите
коректно,

помага

на

научно

разбиране,

тяхното
защото

научната терминология често се
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разработва по систематични начини. Доброто владеене на научните термини помага на
учениците да обясняват своите наблюдения и научни идеи. [7]
Учениците трябва да научат езика на науката, така че да могат да четат критично и
активно и да развия интерес към четенето на научна литература; и да развият
компетенции за скептично разглеждане на тези и аргументации, направени в пресата и по
телевизията, „базирани“ на научни проучвания или доказателства. [4] Обучението по
науки, което се фокусира върху запаметяването на речник и използване на формули за
решаване на много идентично структурирани задачи се асоциира с липса на концептуално
разбиране на науката, неспособност да се използват умения за научен процес и намален
интерес към преследване на дейности и кариера, свързани с областта на науките.[2]
Принципите на ефективното терминологично обучение, препоръчвано за
езиковото обучение, може да бъде приложено към областта на науката. При все това,
научното обучение може да бъде особено предизвикателно за учениците, изучаващи
български език, които се сблъскват както с езика на науката, така и с българския език
едновременно. Учениците изучаващи български език са по-малко склонни да разполагат с
необходимия терминологичен речник за разбиране на информативен текст, така че
обучението може да помогне едновременно за изграждането на общ академичен и
специфичен терминологичен запас от знания, което е от огромно значение съчетано с
развитието на езикови умения. [6]
Изучаването на терминология доминира в езиковото обучение, без значение дали
става дума за втори или за чужд език, и е от особено значение за общото езиково развитие
на обучаемия. Една от фундаменталните причини за това е че повечето неизвестни думи, с
които обучаемите се срещат докато четат, създават трудности пред разбирането на текста.
Учениците и учителите еднакво разбират, че повечето случаи на неразбиране на текст се
дължат на непознаване на думи и липса на достъп до лексика. Целият продуктивен или
активен речников запас включва думите, които използваме, когато говорим или пишем. [8]
Трупането на речников запас е бавно и постепенно, като изисква многократни
срещи с думите. Това не означава просто повтаряне на думата и на дефиния или синоним,
а срещане на думата в различни контексти. Как думите се научават постепенно след
множество срещи с тях? Всеки път, когато попаднем на дума в даден контекст, ние си
спомняме нещо за нея. Повтарящите се срещи с думата водят до натрупване на
информация за нея до момента, в който се сдобием с представа какво означава тя. С
получаването на повече информация ние ставаме способни да дефинираме нейното
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значение. За учениците е полезнода разбират начина, по който постепенно учат нови
думи. Учителите трябва да насърчават учениците активно да създават връзки между
новата информация и вече наличното знание относно дадена дума. Активното и осъзнато
отношение към този процес ще доведе до по-добра памет за новите думи.[3]
Дори свободно владеещите български език ученици често се нуждаят от помощ,
когато учат академична научна терминология. Научният речник може да бъде особено
проблематичен. Думи като работа, маса и вълна имат специфични и различни от
еждневните значения. В допълнение, такива думи като хипотеза и анализ имат конкретни
научни значения, които се различават от начина, по който същите тези думи се използват в
ежедневието. [5]
Учените обикновено идентифицират два разлчни речникови типа, допринасящи за
езиковите потребности в науката, а именно академичен терминологичен речник и научноспецифичен, технически терминологичен речник. Главните функции на академичния
речник в науката включват предаване на конректна информация относно тема и
илюстриране на връзките между научните феномени. Главната цел на научната
терминология е да обозначи новото знание с по-голяма полезност и точност, отколкото
това би се получило с обикновени думи. [9]
Всяка терминологична стратегия предлага на учениците възможността да градят и
разширяват тяхното разбиране на значението на думите и да правят лични връзки с
научното съдържание. Терминологичното обучение е най-ефективно, когато е насочено
към академични термини, с които учениците ще се сблъскват в научните си четива. [6]
Ученето на думи преди да бъдат срещнати в текста също е полезно. Техники от сорта на
реструктуриране на задачи и повтарящи се срещи с термините (включително в различни
контексти) насърчават подобрено развитие на речника. В допълнение към това,
заменянето на лесни думи с по-трудни такива може да помогне на трудно справящите се
ученици. [3]
Езиковото развитие и концептуалното развитие са дълбоко свързани: мислите
изискват език и езикът изисква мисли. Така че е важно да мислим за развитието на
речниковия запас на учениците, когато планираме часовете по природни науки. [10]
Науката има специализиран и технически език, който я превръща в уникален
предмет в програмата. Съществуват три вида проблеми, с които учениците се сблъскват,
когато изучават научна терминология:
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1.

Непознати

думи:

учените често използват научни
термини

за

познати

обекти.

Например, даден преподавател
може да каже ‚акуа‘ вместо
‚вода‘, ‘фото’ вместо зсветлина‘
или ‘микро’, когато има предвид
‘малък’. Много от тези думи след
това се съчетават, за да се
превърнат в сложни съставни
думи,

като

фотосинтеза

или

микроскоп.
2. Специализирани значения: много думи с научно значение имат значение и в
ежедневието. Например думи като енергия, проводник или потенциал. Учениците често се
объркват относно значението, в което се използват думите и трябва да бъдат научени кое
е приетото научно значение в определени контексти.
3. Различни концепции: съществуват много не-технически думи, използвани в
науката, като ‘осветявам’, ‘фактор’ или ‘теория’. Учителите често приемат, че учениците им
са наясно със значението на подобни думи. Това е така, защото същите са лесни за
изчитане. Често обаче тези думи се отнасят до сложни научни концепции. Учениците може
да имат само частично или неправилно разбиране за тези абстрактни концепции. [10]
В своя анализ относно проучванията в сферата на терминологичното обучение,
National Reading Panel (2000) открива, че няма единствен и най-добър метод за
терминологично обучение и че терминологичното обучение може да бъде реализирано
както директно, така и индиректно. Директното обучение означава обучение по конкретни
думи, като подготвително терминологично обучение преди сблсъкването с научната
литература. Обаче учителят не може да научи учениците на всички думи, които е
необходимо да знаят. Т.е. терминологичното обучение следва да включва и индиректни
методи, от сорта на излагане на учениците на много нови думи и искане от тях да четат
много. Терминологичното обучение не води до постигане на разбиране, а пригаждане на
методите, така че да са подходящи за възрастта и способностите на четящия. Използването
на компютри за терминологичното обучение според резултатите от няколко проучвания е
по-ефективно отколкото някои традиционни методи. [3]
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При използването на терминологията, учениците могат да работят по разбирането
на академичния език и да свързват наличното знание, с което разполагат, с научното
съдържание. Речникът позволява на изучаващите български език да обсъждат
информация от уроците, концепции и термини на бъларски език. Те могат да организират
информация, свързана с ключов речник и концепции и да записват своите определения,
използвайки практически ресурси, които включват смислено представяне на степента на
тяхното разбиране. Учениците след това могат да правя връзху между тези думи и
активираното старо знание, като правят връзки между притежавата информация и
неизвестните думи.[6]
Когато учениците се сблъскат с непознати думи те може да използват знания
относно част на думите (корените на думите, наставки и префикси), за да си помогнат в
определянето на тяхното значение. Това е особено валидно при четенето на
съдържанието на учебници, защото текстовете в тях често съдържат много думи с общи
корени. Например гръцкият корен „био“ (означаващ „живот, живи организми”) се появява
отново и отново в средносттистическия учебник по науки за средношколци (напр.
биология, биолог, биосфера, биоразградим, биохимичен, биогориво, биозаплаха). Друг
пример е префикса „моно“ (означаващ „един, сам“). Ако учениците са запознати със
значението на префикса моно, с префикса „поли“ (означаващ „много“) и базовата дума
„теизъм“ (означаващ “вяра в съществуването на бог или богове”), те могат да определят
разликата между “монотеизъм“ и „политеизъм“ като вярване в само един бог и вярване в
много богове. Фокусът на анализирането на думи за развиване на речник попада върху
смислените части на думата с цел определяне на нейното значение. Някои ученици може
и да осъзнават, че могат да използват своите знания за това как да разделят думите на
части, за да достигат до значението на думите. [3]
Ключът към развитието се крие в по-добрата последователност в представянето на
учебната информация и по-логичното ѝ поднасяне пред класа, вместо да се въвеждат
стратегии за четене с разбиране, на които липсва контекст и имат за цел запаметяване на
термини. Текстовете често подсилват неефективната педагогика като използват думи с
удебелен шрифт, илюстрации, които сериозно изкривяват мащаба и други централни
характеристики на феномените, включително „практически задачи“, които насърчават
елементарни умения за възстановяване на факти и разпознаване на термини, като
използват формули за решаване на сложни задачи, които могат да бъде решени без
концептуално разбиране. [2] Различните стратегии и инструменти за дейности в уроците
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по науки, позволяват на учителя да активира наличното знание на учениците относно
използваната терминология или концепция и да генерират въпроси относно новите думи.
Учениците се запознават с темата и със съществуващото знание, с което разполагат.
Различни инструменти позволяват на учителите да проверят как учениците интерпретират
това, което им се преподава и което са прочели и след това да оценяват точността на
своите интерпретации. Тази информация е оформена в смислени и лесни за използване
модули. [6]
За учениците е важно да използват научни и инженерни практики от сорта на
ревизиране и разширяване на техните обяснения и да оценят своите знания и идеи.
Стратегиите за развиване на терминологичния речник предлагат на учениците
възможности да проучват, оценяват и доразвиват значенията на думите като правят лична
връзка с тях. Тези стратегии предоставят на учениците конкретна система за обработване,
обмисляне и интегриране на научна информация и терминология, свързана с концепции,
които са били научени. Стратегиите за развиване на терминологичния речник предоставят
възможност за формална оценка, при която учениците могат да обяснят как разбират
преподаваните концепции. [6]
Ученето на научки е, по много начини, като ученето на нов език. Част от трудността
му е свързана с концептуалните термини – от сорта на енергия, работа и сила – които
понякога имат точно значение в науката, но в ежедневието имат съвсем различно
значение. Обучението по науки включва справяне с такива познати думи като енергия,
като им се придава ново значение в нови контексти. По същия начин много от
ежедневните думи за ‘назоваване’ са управлявани от науката. Помислете например за
елемент, проводник, клетка, поле, мрежа и съединение. Става още по-зле, защото много
от научните термини са метафори: например,
полето в науката, не е поле наистина. [4]
Обучителните дейности дава възможност на
учениците да развият своя речник да разбират
връзките между концепциите и да учат чрез
мултимодални възможности. Те наставляват
учениците да станат по-активно ангажирани
по отношение на научната терминология,
която

изучават.

Като

използват

такива
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стратегии учителите могат да подкрепят учениците като разширяват научния им речник и
насърчават участието им в часовете. [6]
Учителите ще въвеждат такива термини като маса, ускорение и сила, когато учениците са
узрели за тях. Тези термини не са фокуса на урока; фокусът е върху връзките и
отношенията между реални обекти. Същите принципи важат и за по-големи ученици.
Например учителите по химия трябва да започват часовете с видими феномени, винаги,
когато е възможно—като например демонстриране на химична реакция—и след това да
представят модели, за да илюстрират както се случва на молекулярно ниво, постепенно
преминавайки към символно представяне, от сорта на химични уравнения и текстове.
Науката все пак е изучаване на природни феномени. Учениците трябва да правят тази
връзка, за да постигнат най-добри резултати. [2]
Ние всички трябва да се отнасяме към езика с внимание, да осъзнаваме
свързаните с него трудности и да помним, че въпреки че учениците могат да и реално
използват научни термини, това не означава, че ги разбират. Това обаче също не означава,
че ние трябва да опитваме да избягваме въпроса и да си затваряме очите за езика на
науката и постоянно да превеждаме на ежедневен език. Идеите на науката често са
трудни. Научаването на терминологията на науката обаче е от съществено значение за
изучаването и на самата наука. [4]
Когато един ученик наистина познава дадена дума, той/тя знае повече от
дефиницията на тази дума. Той знае и как въпросната дума функционира в различни
контексти. Познанията относно дадена дума включват познания за това как тя се
произнася, как се изписва, как се използва като част от речта, както и многото ѝ значения
определят разграничението между знание за определенията (сходно на това, включено в
дефиницията в речника), и контекстуално знание (разбиране по какъв начин значението
на дадена дума се адаптира към различни контексти). За да научи в дълбочина даден
термин, ученикът се нуждае от много срещи с думата в различни контексти. [3]
Думите са важни, но в научните предмети, повече от всички други, ние разчитаме
на комбинацията и взаимодействието на думи, изображения, диаграми, образи,
анимации, графики, равенства и таблици. Всички те предават значение по различни
начини – всички те имат своя значимост и свои ограничения. Старият израз, който казва, че
‘една картина е колкото хиляда думи’ вероятно е верен, но не изчерпва нещата. Има
определени значения, които ние искаме да предадем в науката, за които само думи няма
да са ни достатъчни. Съобщенията в графиките например не могат да бъдат заместени от
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написани думи, без значение дали сме използвали хиляда и две хиляди. Миризмите на
науката и усещанията от практическата работа не могат да бъдат обяснени само с думи.
Жестовете и езика на тялото са способни да предават научни идеи по-ефективно и позапомнящо се от тебешира и приказките, или параграфите в учебника.
Когато мислим по въпроса как учените развиват знанието, ние виждаме, че
обучителният цикъл, съвсем неизненадващо, върви по следната последователност:
учените наблюдават феномените, работят по създаването на обяснения за тези феномени
и поставят термини за новите идеи на късен етап от процеса, за да бъде комуникацията
по-лесна. [2]
Комуникирането в преподаването на науки е едновременно предизвикателство и
възможност. Научното образование включва широк набор от начини за комуникация
(визуална, вербална, с графики, символна и тактилна), което може да бъде използвано за
включване в различни стилове на учене или умения и да предостави множество подходи
за преподаване. [4]
Лидерите в сферата на образованието играят важна роля за подибиране на такива
материали за обучителната програма, които насърчават ефективно обучение по науки. Те
трябва да подкрепят учителите при насочването на фокуса на преподаването върху
големите идеи, а не толкова на способността за възстановяване на изолирани детайли,
както и към използването на опити в самото начало на обучителния процес, а не едва в
края. Учениците трябва да обработват важни научни идеи, да тестват съществуващите си
разбирания и да работят с данни. Четенето трябва да подпомага, а не да дефинира
обучителния процес. [2]
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ГЛАВА 3: ПОДОБРЯВАНЕ РАЗБИРАНЕТО ПРИ ЧЕТЕНЕ НА НАУЧНИ ТЕКСТОВЕ
Автори: Anais Colibaba, Andreea Ionel, Carmen Antonita, Dragos Zamosteanu, Elza
Gheorghiu, EuroEd Foundation, Румъния
1 Дефиниция и принципи
Четенето включва познавателни процеси,
които дават възможност на читателите да разберат
значението
отпечатани

на

текста,

символи.

чрез
Тези

декодиране

на

множествени

познавателни процеси не са постоянно активни. Има
два вида ментални процеси – такива на ниско ниво и
на високо ниво, които се използват в зависимост от
дейността четене. Процесите на ниско ниво се
фокусират върху думите и представляват процеси,
които трябва да автоматизирани още на етап ранно
образование и които се изпълняват несъзнателно,
докато процесите на високо ниво, стъпват на
цялостното интерпретиране на текста и се развиват
на по-късен етап от живота.
Разбирането на прочетеното е “съзнателно
мислене, по време на което се конструира значение
посредством взаимодействия между текста и четящия. . . . Съдържанието на значението се
влияе от текста и от предходното знание на четящия” (Reutzel & Cooter, 2011).

RAND

Reading Study Group (2002) отбелязва, че разбирането при четене включва четири
компонента:
1. четящия
2. текста
3. дейността (например откриване на главната идея на автора, разбиране
на последователността на събитията, мислене относно намеренията на героя в
историята и т.н.)
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4. ситуационния контекст или ситуацията, в която се случва четенето
(самостоятелно четене или четене под формата на социална дейност, при която
хората четат заедно)
Според Pressley (2005г.) развитието на разбирането при четене е дву-етапен
процес:
- първият етап (конструктивната фаза) започва с процеси от „по-ниско ниво”,
насочени към нивото на думите: разпознаване на думите (фоника, изглед на думата),
владеене (скорост, точност и изразяване), и речник (значение на думите).
- вторият етап (интегративната фаза) включва процеси на по-високо ниво и е
фокусирана върху цялостната интерпретация на текста (свързваща съществуващо знание
със съдържанието на текста и съзнателно учене, избиране и контролиране на
използването на няколко познавателни стратегии за запаметяване и учене от текст). По
време на втория етап на обработване на значението, идеите от текста се свързват, с това
което вече знаем, нашето съществуващо знание и новите концепции, които не отговарят
на значението на текста биват изтривани от мрежата на нашето знание.
Четенето заради търсене на информация и четенето за бързо разбиране например,
изискват ниски нива на познавателните процеси (от първи етап); четенето заради учене, за
интегриране на информация и за оценка или критика обаче, изискват високи нива на
познавателните процеси (от втори етап).
Друга концепция, която трябва да
имаме

предвид,

анализираме

когато

разбирането

при

четене е теорията за схемата.
Когато четат, хората използват
съществуващо

знание,

за

да

разбират и да се учат от текста.
Цялото знание, с което разполагаме, е организирано и съхранявано в структури на
познанието (схеми) – също като папките в компютъра. Тези схеми се използват като
ментална мрежа/рамка за представяне и oрганизиране на информация. Значението на
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теорията за схемата за разбирането при четене също се съдържа в начините, по които
четящите използват схемите.
Схемите ни правят способни да си спомняме, да организираме паметта си, да
насочваме вниманието си, да интерпретираме практически опит, или да се опитваме да
предвидим най-вероятния изход от дадени събития. Текстът предоставя насоки за
читателите относно това как трябва да извличат или конструират значение от вече
придобито от тях знание. Според теорията за схемите, разбирането на текста е
интерацктивен процес между наличното знание на четящия и самия текст. Ефикасното
разбиране изисква способност да бъде свързан текста (четене на пасажи) със
съществуващото знание. В образователния процес задача на учителя би трябвало да бъде
да помогне на учениците да развиват нови схеми и да създават връзки между тях.
Четенето с разбиране се развива чрез практика и изисква време.
Принципите на обучението за ефективно разбиране при четене са:
 Обучението за ефективно разбиране при четене трябва да обхваща
всички училищни предмети.
 Обучението за ефективно разбиране при четене изисква целенасочено
и ясно преподаване.
 Обучението за ефективно четене стъпва на взаимодействия между
учениците в класната стая, които подпомагат разбирането на конкретен текст.
 Ефективното разбиране при четене учи учениците на необходимите
умения и стратегии.
 Обучението за ефективно разбиране при четене разчита на и води до
знания, речник и напредък в усвояването на терминологията.
 Обучението за ефективно разбиране при четене активно включва
учениците в четенето на текстове и ги мотивира да използват стратегии и умения.
 Обучението за ефективно разбиране при четене помага на учениците
да преминат от пасично четене към активно четене посредством поставяне под
съмнение, проучване и обсъждане на текстовете.
 Обучението за ефективно разбиране при четене надгражда върху
съществуващото знание на учениците.
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2. Техники, стратегии и дейности за развитие на разбиране при четене
Pressley (2005г.) подчертава три най-важни фактора, допринасящи за развитие на
умения за разбиране при четене: умения на ниво думи, налично знание и стратегии за
разбиране. Уменията на ниво думи и използването на налично знание са автоматични и
несъзнателни процеси на ниско ниво. Стратегиите за четене с разбиране са съзнателни
процеси, които могат да повлияят на развитие на разбирането. Те могат да станат
ефективни само-регулиращи се инструменти, които помагат на четящите да решават
проблеми, свързани с разбирането, да имат контрол върху информацията и начина, по
който се учат. Pressley предлага три главни сфери на обучение, които биха могли да бъдат
от полза на по-неопитните читатели за повишаване на техните умения за разбиране:
−

Подобряване на компетенциите на ниво думи

−

Изграждане на налични знания

−

Насърчаване използването на стратегии за разбиране

Докато декодирането на думите и предходното знание се считат за автоматични и
несъзнателни процеси, стратегиите се смятат за контролирани и мониторирани от
читателите. Pressley показва, че опитните читате използват следните стратегии, когато
четат:
−

Залагат цел на четенето

−

Преглеждат текста, за да оценят доколко е релевантен

−

Четат избирателно

−

Асоциират текста с налично знание

−

Оценяват хипотези, заложени по време на първоначалния преглед

−

Подчертават

−

Водят си бележки

−

Перифразират

−

Предполагат какво е значението на новите думи от контекста

−

Изчитат повторно

−

Оценяват текстовете

−

Преглеждат информацията след приключване на четенето

−

Прилагат научената информация
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2.1 Как да преподаваме и да упражняваме стратегии за четене
Обяснения на учителя – учителят обяснява ясно от какво се състои дадена
стратегия и по какъв начин работи тя; също така дава пример. Важно е освен това учителят
да обясни на учениците защо стратегията помага на разбирането и кога да я прилагат.
Моделиране – учителят моделира или демонстрира как се прилага стратегията
като разсъждава на глас всички процеси, съпровождащи неговото/нейното решение и
логиката зад тях.
Ръководена практика – учителят води учениците в процеса на научаване как и кога
да прилагат дадена стратегия. Учениците тестват стратегията в реален контекст. Учителят
също трябва да повиши осъзнатостта на учениците относно разнообразието в
съществуващите стратегии, както и че не към всички текстове може да се подходи с една и
съща стратегия. След изпробване на стратегиите, учениците са приканени да обсъдят своя
опит, да разрешат неразбирателствата и да задават въпроси за разяснения. Учителят дава
обяснения и допълнителни примери за консолидиране на разбирането относно
стратегиите. Конструктивната обратна връзка от страна на учителя е необходима с цел
насърчаване на учениците да използват стратегиите за четене в процеса на учене.
Приложение – учителят помага на учениците да прилагат стратегията на практика
до момента, в който могат да го правят самостоятелно.
Ефективното използване на стратегии за четене с разбиране превръща пасивния
читател, с ограничено разбиране на текстовете, в активен такъв, с добро разбиране на
текстове и интегриране на информацията в неговото знание.
Сравнение на особеностите на активните и пасивните читатели (адаптирано
от Patrick E. Croner Стратегии за преподаване на четене на научно съдържание, The
Science Education Review, 2(4), 2003 https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1058676.pdf)
Активен читател

Пасивен читател

(е вглъбен в това, което чете)

(не е вглъбен в това, което чете)

Преди четенето
1.

Формира

знания

преди

да

Преди четенето
1. Започва да чете без да мисли по
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започне да чете, като преглежда текста темата.
(заглавие,

изображения,

графики,

2. Не знае защо чете.

съдържание и т.н.).
2.

Знае

защо

3. Не проявява любопитство към
чете

(целта

на текста.

четенето).
3. Пита за какво се отнася текста.

4.

Не

преглежда

тестовите

материали.

4. Прави предвиждания.

5. Не прави предвиждания.

По време на четенето
1. Фокусира се върху задачата за

По време на четенето

четене.

1. Не може да се съсредоточи в това,
2. Спира, за да мисли и чете което чете.

повторно.

2. Не знае защо чете.

3. Използва стратегии винаги, когато
е необходимо.

3.

Не

следи

доколко

разбира

прочетеното.

4. Чете повторно, за да разбере.

4. Не знае дали разбира или не.

5. Сравнява това, което чете с това,

5. Не чете повторно.

което вече знае.

6. Няма мнение за това, което току

6. Има мнение за това, което чете и що е прочел.
го споделя със своите връстници.
7. Пита какво иска да каже автора.

7. Не се интересува от това, което
казва авторът.

8. Задава въпроси и търси отговори.

8. Не задава въпроси.

9. Обсъжда прочетеното със своите

9. Не обсъжда с връстниците.

връстници.
2.2 Дейности за четене
Подготвителни дейности
Следните подготвителни дейности поставят фокуса върху активиране на
съществуващо знание и създаване на очакване:
Бързо обсъждане. Тази дейност може да се използва за активиране на
съществуващо знание и стъпва на идеята, че един от най-добрите начини за
консолидиране на знанието е да говорим за него. Помолете учениците да се разделят по
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двойки и след това им кажете да кажат един на друг, това което знаят относно темата,
която вие сте представили.
K-W-L Графика. K-W-L (Knowledge – знание; Want to know – искам да науча; Learn –
научавам) включва използване на графика, която учениците трябва да съставят преди да
започнат да четат даден текст, относно това което знаят по определена тема и какво още
биха искали да разберат, и да попълнят графиката с информация за това, което са научили
след дейността/четенето. След това помолете учениците отново да споделят, това което са
научили от четенето.
Бележки в две колони: Тази дейност изисква от учениците да се занимаят с текст
като организират бележки и мисли в две колони. Лявата колона е за „ключови идеи“, а
дясната „отговори”. Секцията с „ключови идеи: включва традиционни бележки от текста,
като главни идеи, подробности, хора и събития. Секцията с „отговори“ е място, в което
учениците записват въпроси, изводи, преположения и връзки, до които са достигнали.
Като свържат ключовите идеи с отговорите, учениците по-добре ще разберат
информацията от текста.
Ръководство за Очакване/Предвиждане. Тази дейност активира налично знание и
създава очаквания относно новата информация. Изберете важните концепции, до които
учениците трябва да достигнат като прочетат текста. Направете четири до шест грешни
изявления на база на текста. Помолете учениците да вземат отношение по изявленията и
да изчетат текста. След четенето обсъдете всяко изявление с класа; сравнете идеите на
учениците с мнението на автора.
Проучване на текст/на книга (общи аспекти на даден текст, общата картина).
Поставете пред учениците простички въпроси, свързани с текста, на които да отговорят
преди да го изчетат, от сорта на: Кой е автор на книгата? / Какво можете да извлечете от
заглавието ѝ?/ Книгата има ли опис на съдържанието?/ Как е организирана книгата? Как
можете да разберете как е организирана? / Дали книгата има глави и/или раздели? / Има
ли предговор, който дава информация за автора или за книгата?/ Дали книгата включва
някакви карти, таблици, илюстрации и прочие? / По какъв начин са използвани? / Дали
книгата има списък с термините? / Как можете да го използвате? / Има ли книгата
библиография? / Какво е библиография и как можем да я използваме? Като отговарят на
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тези въпроси учениците си помагат да разберат съдържанието и да определят дали
текстът си заслужава да бъде изчетен в подробности.
Лов на информация в учебниците. Учениците получават списък с неща, които
трябва да открият в учебника; те трябва да локализират всички неща от списъка (например
описание на съдържание, списък с използвани термини, илюстрации, графики и прочие) и
да отбележат страниците, на които се намират въпросните неща. Обсъдете с тях метода,
който са използвали за откриване на информацията.
Развитие

на

терминологичния

речник.

Какво

означава

тази

дума?

Предположенията на база контекста се отнасят до способността да се вмени значение на
даден израз като се използват идеи от контекста. Запишете изречението, в което се
появява въпросната дума. Според това как е използвана в текста, помолете учениците да
се опитат да предвидят какво означава думата, като прочетат изречението на глас.
Приканете ги да се консултират с „експерт“ (например приятел, учител или речника), за да
открият реалната дефиниция. Обсъдете с учениците начини да си помогнат да запомнят
значението на думата (нарисувайте картина на това, което означава думата/изберете и
представета сценка без думи, която да напомня на учениците за значението на
думата/свържете думата с нещо, което им е познато).
Категория на думата. Това е ефективен и простичък метод за формиране на
терминологичния речник на ученика. Идеята зад тази стратегия е да помогне на учениците
да правят семантични връзки между термините. Първо учениците копират термини (нови
и непознати) върху карти – по една дума на карта. След това, или индивидуално, или по
групи, учениците поставят думите в категории (учителски или техни собствени). След като
са приключили, учениците обсъждат логиката зад избора, който са направили.
Изграждане на академичен речник: Процесът речник на Marzano от 6 стъпки е
един от най-добрите начини за въвеждане и преподаване на академична терминология. 1.
Учителят предоставя достъпно описание, обяснение, например на новите термини. 2.
Учителят моли учениците да повторят сами обяснението със свои думи. 3. Учениците са
приканени да създадат представяне на думата (рисунка, символ или нещо друго). 4.
Учениците са включени в дейности, свързани с новата дума (префикси, антоними,
синоними). 5. Учителят моли учениците да обсъждат въпросните думи периодично. 6.
Учениците се включват в игри за консолидиране и преглед на новите термини.
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Картографиране на дефиниции на концепции (организиране на графики). Тази
дейност развива речника като представя „илюстрация“ („карта“) на атрибутите на
концепцията. Като попълнят картата на думата или концепцията, учениците я разглеждат
от различни перспективи. Първо дайте на учениците пример на карта на концептуално
определение (концепцията и нейните основни атрибути). Като използвате на други вече
познати концепции, помолете учениците (по двойки или по групи) да представят
подходящите атрибути за завършване на друга карта. Нека учениците споделят картите,
които са направили, пред останалите.
Дейности по време на четенето
Дейност Click или Clunk. Тази дейност е особено полезна при контекстуалното
четене. Учениците трябва да се запитат дали разбират това, което четат, ако четенето им
“сполучва“ (clicks) или ако не им „сполучва“ добре (clunks) и не разбират текста. Ако не им
се получава, те трябва да задават въпроси на учителят, за да го разберат.
Реципрочно преподаване. Стратегията за реципрочното преподаване насърчава
учителите и учениците да се редуват в задаването на въпроси и даването на отговори
относно текста.
Забавяне. При научното четене, учениците имат тенденцията да ускоряват
четенето. Учениците трябва да идентифицират и запишат основната идея на всеки
параграф, който изчитат. Те трябва да сравнят откритията си.
SQ3R. SQ3R дава на учениците опит в резюмирането, задаването на въпроси сами
на себе си и повторен преглед на текста:
1. Survey – проучване: учениците са помолени да преминат през дадена глава, за
да получат обща представа преди да я изчетат подробно и да обръщат внимание на
заглавията, текста в удебелен шрифт, на рисунките и на диаграмите.
2. Question – въпрос: учениците трябва да зададат въпрос към заглавието на всяка
глава (да обърнат заглавието във въпрос).
3. Read - четене: учениците трябва да изчетат частта под всяко заглавие и да се
опитат да открият отговора на въпроса, който са задали.
4. Recite - рецитиране: учениците трябва да перифразират с техни думи основните
идеи и подкрепящите ги детайли.
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5. Review - преглеждане: учениците трябва да ревизират това, което са прочели
като си спомнят главните точки към всяка секция, преди да ги прочетат отново.
Scan & Run. (сканирай и бягай) Tази дейност е полезна за разбиране на научни
текстове. Тя помага на учениците да следят доколко разбират текста преди, по време на и
след като са изчели контекстуалните материали. Преди четенето, учениците използват
четири съвета за сканиране (SCAN) докато правят преглед на текста:
S = Survey – проучват заглавията/подзаглавията и ги превръщат във въпроси.
(Учениците ще трябва да отговорят на тези въпроси по време на четенето.)
C = Capture the captions and visuals – улавяне на надписите и визуализациите.
(Изчитане на надписите и преглеждане на визуалните елементи в опит да бъде разбрано
тяхното значение.)
A = Attack boldface words – атакуване на думите с удебелен шрифт. (Изчитане на
думите с удебелен шрифт и опит за решаване какво означават.)
N = Note and read – отбелязване и изчитане на въпросите към главите.
Докато четат главата, учениците трябва да използват три съвета за бягане (RUN):
R = Read – прочети и промени скоростта (според трудносатта на секцията).
U = Use - използвай умения за идентифициране на думи като търсиш подсказки в
изречението.
N = Notice - отбелязвай! Запишете си частите, които не разбирате и ги изчетете
повторно.
След четенето учениците разширяват тяхното разбиране на текста като отговарят
на въпросите в края на секцията и обсъждат текста.
Правене на предвиждания. Целта на тази дейност е да прави предвиждания
относно материала, който ще бъде четен и след това подобряване на тези предвиждания
по време на самото четене. Предвиждане: Учениците мислят относно това, което според
тях ще бъде представено в текста, като използват такива сламки като заглавие,
съществуващо знание, или въвеждащо обяснение, дадено от учителя. Учениците записват
своите предвиждания.
Read - четене: Учениците изчитат текста.
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Confirm – потвърждение: Учениците сравняват предвижданията, които са
направили относно текста.
Resolution - изход: Учениците резюмират и оценяват текста.
Fix-Ups. Учителите трябва също да изпълняват дейности, чрез които да учат
учениците да избират стратегии, които да им помогнат в случаите, когато не разбират това,
което четат. Следните стратегии са предложени за случаите, в които разбирането е
проблем:
• Пренебрегване на проблема и продължаване на четенето.
• Правене на хипотеза, използване на информация от текста и продължаване на
четенето.
• Четене на предходното изречение.
• Спиране и обмисляне на вече изчетения контекст; повторно изчитане ако е
необходимо.
• Търсене на помощ (материали, учители, връстници).
PARIS е дейност за говорене, използвана за комбиниране на предвиждане,
задаване на въпроси, преразказване, правене на изводи и резюмиране. Обяснете, че
преди изчитането на текста, учениците трябва да започнат с първите две стратегии — (PA)
predict and ask questions – предвиждане и задаване на въпроси, на база на използване на
корицата на книгата, името на автора, илюстрациите, заглавията и други характеристики
на текста. Обсъдете с класа всички решения на учениците.
Попълване на текста: попълване/предвиждане на изтрити думи, изречения или
фрази.
Попълване на диаграми: попълване /предвиждане на изтрита информация от
диаграми чрез използване на текста или на други диаграми като източници.
Попълване на таблици: попълване на изтрити части от таблици, на база
категориите на таблиците и съпровождащия текст като източници.
Дейности по попълване на разбъркан текст: Предвиждане на логичната
последователност и класифициране на сегментите според дадените от учителя категории.
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Предвиждане: предвиждане на следващите части от текста с представените в
последователност сегменти.
Подчертаване: търсене на конкретни елементи, например ключови думи.
Даване на име: именуване на елементи от текста, които се занимават с различни
аспекти, например именуване на етапи от процес.
Диаграмно представяне: конструиране на диаграма на базата на текст, чрез
използване на диаграми, концептуални карти, мисловни карти и модел за именуване.
Таблично представяне: конструиране и представяне на информация в таблична
форма.
Визуално представяне. Примери за визуално представяне включват времеви
линии, диаграми, графики за и против, графики ако – тогава, Venn диаграми, конструктори
на схеми, модели на мрежи, мисловни карти и причинно-следствени вериги.
3. Инструменти и практики, използващи технологии за подобряване разбирането
при четене
Технологиите позволяват на учителите гъвкавост по отношение на избора на текст,
който често влиза в класните стаи през най-различни канали. Учителите могат да използват
онлайн мултимедийни ресурси като National Geographic, за да обогатяват образователния
процес. Използването на технологии в класната стая може да има големи ползи за
подобрено разбиране при четене. Технологиите са ефективни, когато са интегрирани в
учебната програма и са нещо рутинно в класните стаи. Технологичните приложения могат
да помогнат за четенето с разбиране, когато се използват като инструмент, защото
учениците са мотивирани, когато използват технологични устройства.
Аудиокниги помагат на ученици, които срещат трудности в ученето, да станат подобри. Този мощен инструмент подобрява четенето с разбиране, укрепва увереността,
пести време от училищна работа и води до по-добри оценки. (https://www.audible.com;
https://librivox.org).
Rewordifying

Engine

(https://rewordify.com/helprewordifyingengine.php):

той

интелигентно опростява сложен английски, за по-бързо разбиране. Учителят поставя в
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предназначеното за целта поле текст. Rewordify след това анализира този текст и заменя
сложните думи с по-прости такива, за да подпомогне разбирането от страна на учениците.
Потребителите могат да кликват върху аменящите думи, за да покажат отново
оригиналния, по-труден за разбиране език или дефинициите на отделни думи.
Free-form Mapping (https://www.spiderscribe.net; http://www.wisemapping.com):
тази стратегия позволява на учениците да създават визуални представяния на техните
идеи и да постигат разбиране без да е необходимо да ограничават своите мисли в
предварително зададен графичен органайзър. Картите със свободна форма включват
основни идеи, взаимоотношения, взаимовръзки между темите, странични теми и мисли и
всичко останало, което ученикът счита за важно и значимо по темата. Няма начин две
такива карти да са еднакви, което насърчава отлични дискусии между учениците.
Важни думи срещу облаци от думи (https://tagcrowd.com; https://worditout.com):
Инструментът може да генерира визуално представяне на текст, поставяйки ударение
върху най-важните думи в подбрания пасаж (брой използвани думи, общи думи). След
изчитане на текста, помолете учениците да изредят най-значимите думи. Като
идентифицират важните думи, учениците могат да определят основните идеи и ключовите
детайли в научните текстове.
Как да използваме интерактивна бяла дъска за подобряване на четенето
(https://www.youtube.com/watch?v=uCuLvvVSgSw):

чрез

използване

на

опциите

за

реконструиране на текст / поставяне на фокус (каква дума следва?) или инструментите за
разкриване (какъв е следващия ред/параграф), учителите могат да дадат на учениците
възможност да се упражняват в предвиждане (предвиждане на поредността на думите).
TTSReader – онлайн софтуер за превръщане на текст в говор (https://ttsreader.com):
уеб приложение, което изчита всякакъв текст – както набран такъв, така и от файлове – с
естествено звучащи гласове. Той е безплатен, лесен, забавен и с неограничени
възможности.
Actively

Learn

(https://www.activelylearn.com):

учениците

четат

текстовете

внимателно и целенасочено (библиотеката на учи активно с художествена и научна
литература). Инструментът също така дава възможност на учениците да си водят записки,
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да използват онлайн речник, да коментират текстовете, да задават въпроси за това, което
четат и да споделят своите идеи.
Previewing

(https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-

Reading-Strategy-Activity-293757): фокусът на този инструмент е да научи учениците как да
правят преглед на книга и да правят предвиждания.
Snap&Read

(https://learningtools.donjohnston.com/product/snap-read/#.VkKa-

KJJ9QF): чете текстове на глас и може да пригоди сложността на езика като заменя
сложните думи с по-прости такива. В допълнение към това, учениците могат да подчертаят
главните идеи на четенето, които са автоматично извлечени и поставени в съседно каре; те
могат лесно да бъдат редактирани и след това поставени в текстообработваща програма,
от сорта на Google Docs, така че учениците да го интегрират в резюмето на прочетеното.
Newsela (https://newsela.com): Newsela е уебсайт, който публикува статии за текущи
събития ежедневно, по теми, свързани с повечето училищни предмети. Всяка статия има
пет версии, всяка от които е написана за ученици на различно ниво в уменията за четене.
Текстовете са придружени от игри за тестване знанията на учениците.
MindMeister (https://www.mindmeister.com): е онлайн инструмент за мисловни
карти, който дава възможност на учениците да уловят, развият и споделят идеите си
визуално. Те могат да създават, споделят и представят мисловни карти посредством
интернет браузъра си.
Got brainy (http://kleinspiration.com/tag/got-brainy): учениците могат да създават
BrainyPic или BrainyFlick като качат снимка или видео, за да демонстрират значението на
конкретна дума или концепция, която прави терминологията смислена и ясна.
Online summarize tool (https://www.tools4noobs.com/summarize): най-добрият
инструмент

за

резюмиране

онлайн

https://www.summarizing.biz/best-summarizing-

strategies/best-summarize-tool-online. Учениците могат да го използват за писане на
резюмета.
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4. Справяне с трудности в четенето
За трудности при четенето имат различни сложни причини, които варират от
увреждания до ограничена грамотност поради слабо или неадекватно обучение. Ако се
идентифицират рано, тези затруднения могат да бъдат предотвратени. Някои от тях, от
сорта на фонологично и фонематично съзнание (специфична способност да се фокусираш
и да манипулираш отделни звуци в изговорени думи) и декодиране на думи и фоника
(способността да се прилага знание за връзката между буквата и звука за правилното
произнасяне на написани думи) са често срещани при по-малките деца и няма да са обект
на настоящия модул.
Терминологията, свободното владеене и разбирането са по-често срещани като
проблем при средношколците. Терминологията играе фундаментална роля в процеса на
четене и допринася в голяма степен за разбиране от страна на четящия. Читателите не
могат да разберат текст ако не знаят какво означават повечето думи в него. Учениците учат
значението на повечето думи индиректно, чрез ежедневен опит или писмен език. Други
думи се учат чрез внимателно организирано обучение. Поради това, учителите трябва да
се съсредоточат върху това да помагат на учениците да обогатяват своя терминологичен
речник посредством:
−

Игра/изпълняване на различни орални и писмени упражнения и игри

на думи
−

Предварително представяне на важните, полезните и трудните думи

преди учениците да изчетат текста
−

Чрез създаване на много възможности за учениците да се срещат с

целева терминология в различни контексти (независимо четене) и използване на
научени термини, както устно, така и писмено
−

Чрез преподаване как да се използват подсказки от контекста за

определяне значението на думите
−

Чрез насърчаване на четенето в класа и въвличане на учениците в

разговори за текста (използване на нов речник)
−

Чрез изрично преподаване на значенията на общите префикси,

корените и суфиксите и предоставяне на терминологично обучение
−

Чрез преподаване на стратегии за учене на нова терминология
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Чрез използване на технологии, така че терминологията да стане по-

лесно запомняща се
Лекотата на говора е друг фактор, който оказва влияние на четенето на учениците.
Лекотата на говора на учениците може да бъде подобрена чрез четене и повторно четене
на познати текстове на глас. Учителите могат да помогнат на учениците да подобрят
лекотата, с която се изразяват, като:
−

Им дават независими текстове, с които да се упражняват отново и

−

Четат кратки пасажи и след това веднага искат от ученика също да ги

отново
прочетат
−

Дават на учениците да се упражняват с четене на пасаж с определена

емоция, като например тъга или вълнение, за да наблегнат на изразяването и
интонацията
−

Инкорпорират ограничени по време повторни изчитания на текстове

−

Изрично преподават на учениците как да обръщат

внимание на подсказките в текста (например пунктуация), които
дават информация за това как трябва да бъде прочетен текста.
Трудностите в четенето при учениците могат да се дължат на слабо
разбиране (разбирането и интерпретацията на това, което се чете). За да
могат точно да разберат писмен материал, учениците се нуждаят от
умения за (1) декодиране на прочетеното; (2) правят връзки между това, което четат и
това, което вече знаят; и (3) мислят задълбочено за това, което четат.
Богатият речник или познаването на значенията на думите може да помогне на
учениците с проблеми в четенето с разбиране. Читатели, които имат добро разбиране при
четене са способни да правят изводи за това, което четат. Разбирането комбинира четене с
мислене и разсъждаване. Учителите могат да помогнат на учениците да работят върху
разбирането на текстове посредством:
−

Задаване на отворени въпроси от сорта „Защо се случиха така нещата?“

или „Какво се опитва да постигне авторът тук?“ и „Защо това понякога е
объркващо?"
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Преподаване на структурата на различни видове материали за четене.

Например, при разказвателните текстове обикновено има проблем, върхова точка
и разрешение на проблема. Информативните текстове може да описват, сравняват
или противопоставят, да представят последователност от събития.
−

Обсъждат значенията на думите докато минават през текста. Поставяне

на фокус върху няколко думи, които да бъдат обяснени по-подробно, задълбочено
представяне на значението на тези думи и начините, по които те могат да бъдат
използвани
−

Преподаване на умения за водене на бележки и стратегии за

резюмиране
−

Използване на графични органайзери, които помагат на учениците да

разделят информацията на части и да следят това, което четат
−

Насърчават учениците да използват и да повтарят целеви термини

−

Обучаване на учениците да следят доколко разбират. Покажете им как,

например, да се питат „Какво не е ясно тук?" или "Каква информация пропускам?"
и "Какво друго може да ми казва авторът?"
−

Преподаване на учениците на стратегии за мониторинг на разбирането

(идентифициране на източника на затруднения; идентифициране на това какво е
затруднението; повтаряне на трудното изречение или пасаж със собствени думи;
поглед назад през текста; преглед напред в текста в търсене на информация, която
може да е от полза за разрешаване на трудностите)
−

Учене на учениците как да правят предположения и как да правят

резюмета
−

Преподаване на стратегии за коригиране на липса на разбиране, от

сорта на повторно изчитане, повторен преглед и оценка, използване на контекста и
умения за декодиране, за да се достигне до значението на непознатите думи или
идеи
−

Обучаване на учениците как да използват графични и семантични

органайзери. Графичните органайзери илюстрират концепции и взаимовръзки
между концепции в текста или използват диаграми. Графичните органайзери са
известни под различни имена, от сорта на карти, мрежи, графики, рамки или
клъстери. Графичните органайзери могат да помогнат на читателите да се
фокусират върху концепции и как въпросните са свързани с други концепции.
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Графичните органайзери помагат на учениците да четат и да разбират учебници и
книги с изображения.
−

Учат учениците да задават и да отговарят на специфични типове

въпроси, от сорта на въпроси, чиито отговори са изрично посочени в текста и
такива, които изискват учениците да правят изводи на база на това, което са
прочели.
5. Примери за най-добри практики, учителски и ученически опит
Според проучванията, учениците, които четат за интелектуалния и личния живот на
учените са по-склонни да мислят за известните учени като за хора, същите като тях, които е
трябвало да преодоляват трудности и неуспехи преди да постигнат успех. Учениците,
които не четат за живота на великите учени смятат, че въпросните са имали специална
предразположеност към науката, която ги е отличавала от всички останали. Животът на
учените е един чудесен пример за следване. Ето защо учителите трябва да включат такива
теми в своите часове с учениците. Тези текстове могат да се използват за въвеждане в
научни концепции. Това ще помогне на учениците да правят връзки между четенето и
други предмети. Книгите и четенето винаги са писани във връзка с определен контекст.
Учителите трябва да помагат на учениците да видят този по-широк, исторически и
политически контекст. Следните примери (научни клубове, научни пътувания, аудио книги,
лектори, създаване на електронни книги) са добри практики, в подкрепа на тази идея.
Научните клубове/групи за четене, кръговете за четене винаги са били мощен
начин за въвличане и ангажиране на читателите. При тях обикновено се избира текст,
който всички имат интерес да почетат. Текстът може да се базира на живота на даден учен.
Участниците четат текста самостоятелно, в свободното си време и със скоростта, с която
желаят. Всеки иа възможност да прочете текста и да се загуби в него сам. След това
участниците обикновено споделят своите мисли и задават въпроси. Това подобрява
тяхното разбиране и прави четенето по-приятно.
(http://www.teachertrap.com/2015/02/bookclubs.html/https://natlib.govt.nz/schools/reading-engagement/strategies-to-engage-studentsas-readers/engaging-teens-with-reading)
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Предприемане на учебно пътуване. Това е друг начин за превръщане на четенето
в нещо социално и вълнуващо. Учениците не е необходимо да купуват или вземат книги
назаем; идеята е да знаят и изучат хиляди книги. Вижте следните сайтове, които дават
съвети как да подготвите учениците за учебно пътуване, да формирате очаквания у тя и
прочие.

(https://www.youtube.com/watch?v=5f6H6wHq20M/;

https://www.youtube.com/watch?v=MMhpWWIiE2w).
Слушане на аудио книги. Поканете учениците да слушат такива. Аудио книгите
помагат на учениците да оформят своя терминологичен речник, да прилагат различни
стратегии

за

разбиране

и

да

се

наслаждават

на

интересна

информация.

(https://www.youtube.com/watch?v=XFBoqTnxIFM;
https://www.youtube.com/watch?v=n0bWA0cPtKM).
Канене на автори/учени като лектори (говорители). Учениците могат да бъдат
изключително повлияни от изслушването на лекцията на някой автор/учен, говорещ за
своя

книга

или

за

своя

живот.

http://littlebrownlibrary.com/wp-

content/uploads/2016/12/PR4502_AuthorAppearances_Pamphlet_online.pdf;

/

https://www.societyofauthors.org/SOA/MediaLibrary/SOAWebsite/Guides/A-Guide-forSchools-Organising-an-Author-Visit.pdf
Използване на технологии за създаване на електронна книга. Учениците обичат
технологии, което може да им помогне да създадат тяхна книга (свалете приложение от
сорта на Book Creator или ebook Magic). https://www.youtube.com/watch?v=cvEenx1IehM;
https://www.youtube.com/watch?v=Yn57OhbnwiY;
https://www.youtube.com/watch?v=TE5DTD87-IE
Европейски проекти:
Проект ADORE “Teaching Adolescent Struggling Readers. A Comparative Study of Good
Practices in European Countries” (https://www.bvekennis.nl/Bibliotheek/13-0155.pdf) е
финансиран от Европейската Комисия. Проектъ цели да изведе принципи и ключови
елементи на добрата практика, идентифициране на критерии за оценяване на качеството
на тези практики и изграждане на мрежа от изследователи и практици в сферата на
грамотността сред младите хора в Европейските страни.
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Проект Goerudio (http://goerudio.pixel-online.org/educational_products.php) цели да
се справи с две предизвикателства, пред които са изправени европейските училища:
липсата на мотивация при изучаването на природни науки сред учениците в средните и
професионални училища; липсата на иновативни образователни методи, които да са на
разположение на учителите за целите на насърчаването на интереса на учениците към
научните теми. Резултатите от проекта минават през визуални и аудио креативни опити,
които произтичат от ежедневието, което прави науката достъпна и предизвиква интерес
към изучаването на науки.
Проект Enature (https://enature.pixel-online.org) насърчава проактивен подход от
страна учениците към изучаването на научни предмети и предлага иновативни обучителни
методлогии на преподавателите по природни науки. Задачи и случаи взети от практиката и
ежедневието са в основата на продуктите по проекта и дават възможност на учениците да
подобрят базовите си умения и да се включат в обучителния процес.
6. Ползи (защо ни е необходимо разбирането при четене)
Без разбиране при четене, четенето губи своята цел: да помогне на учениците да
учат и да придобиват знания. В допълнение към получаването на знания, устните и
писмени езикови умения продължават да развиват чрез излагане на нови идеи и
терминология посредством печатен текст.
Притежаването на отлични умения за четене с
разбиране е от изключително значение. Уменията за
четене

с

разбиране

повишават

удоволствието

и

ефективността от четенето. Те помагат на учениците да се
развиват интелектуално, социално и професионално.
Уменията за ефективното четене с разбиране помагат на
учениците във всички учебни предмети.
Освен това, тестовете, чрез които се контролира
прогреса на учениците в училище, тяхното образователно пътеществие и достъпа им до
по-висше учебно заведение основно зависят от уменията за ефективно четене с
разбиране. Поради това, формирането на ефективни умения за четене с разбиране трябва
да бъде в основата на всяка образователна политика.
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Препратки/връзки
1. Дефиниции и принципи
1. http://www4.ncsu.edu/~jlnietfe/Metacog_Articles_files/Pressley%20%26%20Gaskins%2
0%282006%29.pdf Тази статия описва метапознавателните процеси, в които влизат
добрите читатели преди, по време на и след четенето и обучителни стратегии за
насърчаване на тези процеси.
2. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR1465.pdf
. Тази брошура подчертава, че едно активно, събирателно проучване и програма за
развитие с фокус върху четенето с разбиране е от съществено значение и
представя програма за читателско проучване, предложена от RAND Reading Study
Group (RRSG).
3. Johnson,

Andrew,

Schema

theory

and

reading

comprehension,

https://www.learning-theories.org/doku.php?id=learning_theories:schema_theory.
Тази статия представя теорията за схемата, която описва по какъв начин се
получава, обработва и организира знание.
4. Moore, David W, Science through Literacy, National Geographic Learning, 2005,
http://ngl.cengage.com/assets/downloads/ngsci_pro0000000028/am_moore_sci_lit_scl
22-0459a.pdf
5. Pressley,

M.

(2005).

Metacognitively

competent

reading

comprehension

is

constructively responsive reading: how can such reading be developed in students?
6. RAND Reading Study Group, Reading for understanding,
7. Reutzel, D. R., & Cooter, R. B., Jr. (2011). Strategies for reading assessment and
instruction in an era of common core standards: Helping every child succeed (5th ed.).
Boston, MA: Pearson.
8. Тази професионална статия подкрепя три принципа, които стоят в основата на
грамотността, които са част от National Geographic Science. Трите принципа са (a)
включване на обучаемите в четене на богати и разнообразни текстове, (b)
поставяне на ударение върху грамотността като инструмент за учене и (c)
преподаване на множество стратегии за четене.
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2. Техники, стратегии и дейности за развиване на умения за четене с разбиране
1. 10 стратегии за активно четене // Учи по-малко, учи интелигентно (10 Аctive
Reading Strategies // Study Less Study Smart),
2. 10 съвета за подбряване на разбирането при четене (10 Tips to Improve Your
Reading Comprehension),
3. Активно четене // 3 лесни метода (Active Reading // 3 Easy Methods),
4. Amanda Ronan, Why Reading Comprehension in the Content Areas is so Important,
http://www.edudemic.com/reading-comprehension-content-areas-important/,

Тази

статия се фокусира върху обучение по четене с разбиране, което включва стратегии
за справяне с определени, дискретни умения, от сорта на трупането на
терминологичен речник, идентифициране на главните идеи и сравнения в рамките
на и между текстове.
5. C.R.

Adler,

Seven

Strategies

to

Teach

Students

Text

Comprehension,

http://www.adlit.org/article/3479/, Статията представя пред учителите стратегия за
разбиране, която помага на учениците да станат по-осъзнати, активни читатели,
които контролират разбирането на това, което четат.
6. David W. Moore, Reading Comprehension Strategies
7. http://ngl.cengage.com/assets/downloads/edge_pro0000000030/am_moore_read_co
mp_strat.pdf, Тази статия подчертава ролята, която играят стратегиите за четене с
разбиране, като предоставя на младежите богати и смислени възможности за
поемане на контрол над това, което четат. Тя показва на младежите, че
ефективното четене, че е въпрос на това да си природно интелигентен, а от части,
да прилагаш правилните стратегии.
8. https://www.youtube.com/watch?v=10auVRva1Jk Трудно ли ви е да разбирате или
да запомните това, което сте прочели? Това видео учи на един лесен метод, който
ще ви помогне да станете по-добри в четенето на трудни материали от сорта на
учебници и статии в списания. Известен е под името "KWL" метод за четене.
9. https://www.youtube.com/watch?v=5j8H3F8EMNI Видеото представя 10 стратегии за
четене, които ни помагат да станем по-ефективни читатели.
10. https://www.youtube.com/watch?v=eVajQPuRmk8 Tова видео се занимава с
историята зад тази техника, проучва начините, по които тя влияе на нашата памет
(посредством т.нар. ефект на пространството) и показва точно как можем да я
използваме както с хартиени мемори карти и с приложения.
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11. https://www.youtube.com/watch?v=K4Tn4tv836A Тук са представени 3 лесни метода
за помагане на ученици да се ангажират с материала, да помнят прочетеното.
12. https://www.youtube.com/watch?v=WgbG5lo5Usg&t=8s Tова видео представя десет
съвета за подобряване на четенето с разбиране: "никога не чети книга без химикал
в ръката". Прочети цял параграф/секция преди да спреш, за да подчертаеш или да
си запишеш нещо. Прочети важни секции на глас. Обясни какво четеш. Научи се да
правиш преглед на книги.
13. Judith

Gold,

Akimi

Gibson,

Reading

Aloud

to

Build

Comprehension,

http://www.readingrockets.org/article/reading-aloud-build-comprehension.

Тази

статия обсъжда силата на четенето на глас и отива една стъпка по-нататък, за да
дискутира силата на мисленето на глас докато четете на деца, като начин за
подчетаване на стратегиите, използвани от мислещите читатели.
14. Patrick E. Croner, Strategies for Teaching Science Content Reading, The Science
Education Review, 2(4), 2003 https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1058676.pdf) Статията
поставя фокуса върху стратегии за четене, които да се прилагат спрямо научни
текстове.
15. Read, Understand, and Remember! Improve your reading skills with the KWL Method,
16. Reading Rockets, Reading Comprehension, http://www.readingrockets.org/readingtopics/reading-comprehension/http://www.readingrockets.org/teaching/reading101course/modules/comprehension-introduction Статията показва на учителите как да
подобряват четенето с разбиране при всички ученици – от най-младите до
учениците, които имат трудности и децата със затруднено развитие.
17. Samantha

Lewis,

Teens

and

reading

skills,

https://www.teachingenglish.org.uk/article/teens-reading-skills
18. SPARK, Passive vs. Active Reading, https://spark.library.yorku.ca/effective-readingstrategies-passive-vs-active-reading/ Тази статия представя характеристиките на
пасивното и активното четене.
19. Stacia Levy, How to Teach Reading Skills, https://busyteacher.org/14461-how-to-teachreading-skills-10-best-practices.html Тази статия дава на учителите интересни идеи
за това как да преподават четене по динамичен и интересен начин.
20. Stacia Levy, Why Read Aloud? Strategies to Improve Reading Comprehension and Language
Skills,

https://busyteacher.org/25561-why-read-aloud-strategies-to-improve-

reading.html Четенето на глас включва устно четене на текстове от страна на учител
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или ученик. В класната стая то може да се случи под много различни форми.
Четенето на глас може да се използва за подобряване на разбирането при четене,
насърчава уменията за слушане и говорене и дори помага при редактиране на
стъпките в процеса на писане.
21. Texas

Education

Agency,

Strategies

that

Promote

Comprehension,

http://www.readingrockets.org/article/strategies-promote-comprehension

Статията

поставя фокуса върху стратегии за четене, които помагат на учениците да учат как
да координират и използват комплект от ключови техники за разбиране преди, по
време на и след изчитането на най-различни текстове.
22. The Most Powerful Way to Remember What You Study,
23. Можем да помогнем на нашите ученици да станат по-добри читатели като развием
уменията, от които се нуждаят, за да се подготвят за текст, да го декодиран и да го
интерпретират. Секция Reading skills practice на LearnEnglish Teens помага на
тийнейджъри да подобрят уменията за четене във връзка с училищното им
образование.
3. Инстрменти и практики, използващи технологии за подобряване на четенето
с разбиране
1. Actively Learn, https://www.activelylearn.com, учениците могат да четат внимателно
и целенасочено текстове с въпроси от по-висок ред.
2. Аудиокнигите помагат на ученици със затруднения в ученето да се справят подобре. Този мощен инстурмент подобрява четенето с разбиране, насърчава
увереността

и

подобрява

успеха

в

училище:

https://www.audible.com/;

https://librivox.org/,
https://www.youtube.com/watch?v=3Uy3bBBoZ_g&feature=youtu.be&t=2m14s)
3. Fluency - Teach with Tech, https://powerupwhatworks.org/strategy-guide/fluencyteach-tech Този сайт представя пред учителите технология, която насърчава
създаването на текст и видео и аудио записи, които могат да подпомогнат
стратегиите, описани по-долу. Учениците се нуждаят от диференцирано обучение,
за да постигнат разбиране, стратегии за постигане на гладко изразяване и много
възможности за практически упражнения.
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4. Free-form Mapping: https://www.spiderscribe.net, http://www.wisemapping.com, Този
инструмент позволява на учениците да създават визуални репрезентации на
техните идеи.
5. Got brainy, http://kleinspiration.com/tag/got-brainy/ Учениците могат да създават
BrainyPic или BrainyFlick. Просто качват снимка или видео и добавят оригинално
изречение или диалог, за да демонстрират значението на конкретна дума или
концепция.
6. Как да използвате интерактивната бяла дъска за подобрване на четенето
https://www.youtube.com/watch?v=uCuLvvVSgSw,

като

използвате

опции

реконструиране на текст или фокус (каква дума идва на следващо място?) или
опцията разкриване (какво е на следващия ред/параграф) учителите могат да
помогнат на учениците да предвиждат поредността на параграфите/основните
идеи.
7. Important Words Versus Word Clouds, https://tagcrowd.com, https://worditout.com,
Инструментът генерира визуално представяне на текстове.
8. Improving

Fluency

with

Technology:

Assisted

Reading,

https://www.youtube.com/watch?v=5k5-5yKjcaM Това кратко видео поставя фокуса
върху идеи и стратегии за подобряване на грамотността посредством технологии.
Учителите могат да помагат на учениците с инструменти, които позволяват
повторно четене и представяне и модел за изразително четене с аудиокниги,
електронни книги и собствени четения на глас.
9. MindMeister (https://www.mindmeister.com/) е онлайн инструмент за мисловни
карти, който дава възможност на учениците да уловят, развият и споделят идеи
визуално.
10. Newsela (https://newsela.com/) Newsela е уебсайт, който публикува статии за
текущи събития всеки ден по разнообразие от теми, занимаващи се с повечето
предмети в училище. Всяка статия има пет версии, всяка написана на пет различни
нива на четене. След като един ученик прочете версията, която отговаря на
неговото ниво, той/тя може да премине тест, за да изпробва своите знания.
11. Online summarize tool https://www.tools4noobs.com/summarize/ Най-добрият
инструмент за резюмиране онлайн https://www.summarizing.biz/best-summarizingstrategies/best-summarize-tool-online/
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12. Previewing,

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-

Reading-Strategy-Activity-293757, Фокусът на тази стратегия е да учи учениците как
да правят преглед на книги и как да правят предвиждания. Дигитална стратегия за
четене, но не инструмент.
13. Snap&Read (https://learningtools.donjohnston.com/product/snap-read/#.VkKa-KJJ9QF)
чете езика на глас (включително текст от Flash-базирани уебсайтове, които
обикновено не могат да бъдат копирани), използвайки интегриран софтуер за
превръщане на текст в говор със синхронизирано подчертаване.
14. Инструмент за Rewordifying, който опростява сложни текстове за по-бързо
разбиране; той ефективно преподава думи за изграждане на по-богат речник.
https://rewordify.com/helprewordifyingengine.php
15. TTSReader - Text to Speech Online - https://ttsreader.com, Уеб приложение, което
чете на глас всякакъв текст (набран или от файлове) с естествено звучащи гласове.
16. Using

Multimedia

to

Support

Reading

Instruction,

https://www.youtube.com/watch?v=R_6matTZ9V8 Това видео представя някои идеи
за използване на мултимедии в подкрепа на обучението по четене.
17. Using

technology

to

https://www.youtube.com/watch?v=xh0twITv3KQ,

enhance
Това

е

reading,

видео,

което

дава

информация за това как да се използва технология за насърчаване на уменията за
четене на малки ученици.
4. Справяне със затруднения при четене
1. Alison Gould Boardman et al, Effective instruction for adolescent struggling readers
https://wvde.state.wv.us/titlei/documents/AdolStrugglingReadersPracticeBrief.pdf,
Предназначението на тази брошура е да снабди учителите с базово знание за найдобри практии, които да се прилагат с по-големи ученици, които имат затруднения
при четене. Тя се фокусира върху умения за четене, които са необходими на
големи ученици, за да се справят със съдържанието на учебната програма.
2. Marie

Carbo,

Best

Practices

for

Achieving

High,

Rapid

Reading

Gains,

https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Principal/2007/N-Dp42.pdf,
Тази статия представя най-добрите практики за трансформиране на затруднени и в
риск читатели в успешни, доживотни такива.
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3. National Educational Psychological Service, https://www.education.ie/en/EducationStaff/Information/NEPS-Literacy-Resource/neps_literacy_good_practice_guide.pdf,
Това е ръководство за учители и особено за подпомагащи, ресурсни учители и
учители с специални училища. Това ръководство е разработено от психолози от
NEPS и цели да помогне на учителите в начално, средно образование и в
специалните училища чрез споделяне на информация за доказано ефективни
подходи за преподаване на четене.
5. Примери за най-добри практики, опит на учители и ученици
1. Heinemann Publishing, Тези 18 практики са доказано ефективни за преподаване на
четене https://medium.com/@heinemann/these-18-practices-are-proven-effective-forteaching-reading-5ea6c9424fa0 Статията представя 18 обучителни практики, които
са доказали своята ефективност посредством изследователи в областта на
четенето.
2. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/2
013/comenius_en.pdf, Брошурата представя няколко проекта по прорама Comenius,
които целят да помогнат на младите хора и на преподавателите по-добре да
разберат различните европейски култури, езици и ценности.
3. Jane Thoms, Teacher Trap, http://www.teachertrap.com/2015/02/book-clubs.html/
Авторът споделя нейния опит с книжни клубове. Книжните клубове са мощен
начин за включване и ангажиране на читатели.
4. NEMO,

International

projects,

https://www.nemosciencemuseum.nl/en/about-

nemo/organization/nemo/international-projects/ NEMO е организация, участваща в
множество

международни

проекти

в

областта

на

науката,

ученето

и

комуникацията и фокусирана върху научното образование. Сайтът представя
своите проекти пред учителите.
5. Xiaodong Lin, Janet N. Ahn, Learning About Struggles of Famous Scientists May Help
Students

Succeed

in

Science,

http://www.tc.columbia.edu/articles/2016/february/learning-about-struggles-offamous-scientists-may-help-students-succeed-in-scie/
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6. Ползи (защо ни е необходимо четене с разбиране)
1. Danielle

S.

McNamara,

The

Importance

of

Teaching

Reading

Strategies,

ftp://129.219.222.66/Publish/pdf/Teaching%20Reading%20Strategies%20%20McNamara.pdf
2. ESRC,

Reading

Comprehension,

http://eprints.lancs.ac.uk/50134/1/ESRCcomprehensionbooklet.pdf,

целта

на

брошурата е да даде възможност на учителите да оценят индивидуланите
различия в уменията за четене и насърчават стратегиите за разбиране, които
характеризират свободното изразяване.
3. John

R.

Kirby,

Reading

Comprehension:

Its

Nature

and

Development,

https://www.researchgate.net/publication/242598620_Reading_Comprehension_Its_N
ature_and_Development Целта на този материал е да направи преглед на
последните проучвания и теории относно следните основни въпроси: (1) Какво
представлява четенето с разбиране?, (2) Какви фактори допринасят за развитието
на четене с разбиране?
4. Wooley, G., Reading comprehension, http://www.springer.com/978-94-007-1173-0,
Тази глава подчертава разбирането, че трудностите в разбирането се повлияват от
комбинация от променливи.
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ГЛАВА 4: ПОДОБРЯВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА СЛУШАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО НАУКИ
Автор: д-р Миглена Молхова,Зинев Арт Технологии, България

1. Дефиниция
Науката

в

училище

обикновено се разглежда
като практически предмет
- който се преподава чрез
експерименти.

Но

ефективното преподаване
и учене изисква език,
независимо

дали

е

написан в учебници или
споделен устно по време
на дискусиите в класната
стая. Езикът е необходим дори когато се осъществява практическа работа: учителите
трябва

да

обяснят

какво

правят

и

учениците

трябва

да

задават

въпроси.

Уменията за слушане са само част от цялата система на познавателно разпознаване и
разбиране на информацията, предоставена в конкретен контекст. Когато говорим за
образование по науки в училищата и развитието на уменията за слушане, трябва да имаме
предвид, че текущите научни теми се обясняват с научен език, което затруднява
разбирането на децата; техният образователен успех по научните предмети е свързан
предимно със словото на учителите и способността им да обясняват. Изследванията,
включващи широк спектър от преподаватели в редица страни, системно установяват, че
учителите провеждат по-голямата част от разговорите в класните стаи. Езикът играе
решаваща роля при формирането и разработването на концепции. Това предполага, че
езикът на учителя е от жизненоважно значение за преподаване на науката и за създаване
на условия за пълноценно учене. 1

1

https://www.weforum.org/agenda/2015/06/why-language-is-so-important-in-science-teaching/
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Проблемът е, че колкото и близкo да се опитват да бъдат учителите до
съзнателните, когнитивните и мисловни модели на децата, те обикновено се провалят
поради факта, че неврологичните връзки в мозъка им, техният опит и знания са много
различни от тези на децата. Въвеждането на нов научен език може да предизвика
значително объркване в учениците, особено когато те могат да установят различна
употреба на термините в ежедневието. Трябва да се внимава при въвеждането на новите
научни термини, при избора на езика, използван в дефинициите, и последиците от
предишни разбирания, основаващи се на ежедневната употреба на термините. 2
Развиването на уменията за слушане обхваща множество процеси, свързани с
разбирането на говоримия език. Те включват разпознаване на речевите звуци, разбиране
на смисъла на отделните думи и/или разбиране на синтаксиса на изреченията, в който са
представени. 3
Слушането с разбиране е също и способността човек да познава думите, които чува
и да може да се отнасе по някакъв начин към тях, въз основа на предишните си познания и
опит. Доброто слушане с разбиране позволява на слушателя да разбере информацията,
която му е представена, да я запомни, да я обсъди и дори да я изложи със собствените си
думи.
Слушането с разбиране също се отнася до разпознаване на ритмично-мелодичните
елементи на речта - акцентът, интонацията, продължителността на гласните и т.н., и
изработването на съответните заключения, основани на контекста, знанията в реалния
свят и специфичните за говорещия атрибути (напр. към каква информация говорителят
има достъп и за това, което вероятно ще говори). За по-дълги изложения слушането с
разбиране също включва значителни изисквания към паметта, за да се следи за причинноследствените връзки, изразени в дискурса. 4
Слушането е способността да се разбере напълно посланието, което говорещ човек
желае да предаде. Слушането е важна част от комуникационния и образователен процес.

2

https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/scilang.aspx
Nadig A. (2013) Listening Comprehension. In: Volkmar F.R. (eds) Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer, New York,
NY
4
Пак там.
3
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Според Güneş (2007: 74), слушането не се прави само за да се осъществи комуникация, но
в същото време се развива учене, разбиране и умствени умения. Според това, слушането
не е просто процесът на чуването на звуците правилно. Слушането е цялата умствена
дейност, осъществена, за да се разбере какво се чува. Това означава, че слушането
означава да се правят избори от онова, което се чува, да се организират, да се интегрира
онова, което се предава от говорещия с познанията за него и да се структурира психически.
Слушането в образователната комуникация включва внимателно проследяване и
възприемане на съобщенията, изпратени от оратора до слушателя, и разбиране за тях чрез
извличане на съответните преживявания от паметта. Тъй като по-голямата част от
преподаването се основава на устно обяснение, умението да се слуша само по себе си е
комуникационно умение както за учителя, така и за ученика (Başaran, 2005: 433).
За да се създаде здравословна комуникация и да се постигне ефективно учене, е
необходимо да се знае как да се слуша. Слушането е не само разбиране, информиране и
оценяване, но и етикет. Както в ежедневието, така и в професионалния и социалния живот,
създаването на здрава и добра среда зависи от присъствието на хора, които знаят как да
слушат (Koç, Müftüoğlu et al., 1998: 55). Обучението в слушане, започващо в ранна възраст,
е процес, който съпътства всички учебни периоди на индивида. Навикът за слушане, който
даден ученик придобива по време на предучилищна и начална училищна подготовка,
трябва да бъде подобрен с помощта на нова информация, която трябва да бъде дадена и
нови практики, които да се правят на гимназиално ниво, за да може добрия навик за
слушане да бъде една от личностните характеристики на индивида. (Yılmaz, 2007: 50). 5
2. Трудността на говоримия научен език в клас и защо е необходимо да
развиваме уменията за слушане на учениците
Думите в езика на науката в класната стая, попадат в двe основни категории:
•

технически концепции - които са специфични за научния предмет или дисциплина:
фотосинтезата и гените в биологията; импулс и напрежение във физиката; атоми и
катйони в химията.

5

Gulec, S., Durmus, N., A Study Aiming To Develop Listening Skills Of Elementary Second Grade Students
Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 ( 2015 ) 103 – 109
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•

нетехнически концепции: нетехническият компонент се състои от нетехнически
думи и определя или дава идентичност на конкретния език на учене и
преподаване в класната стая или на езика на научния текст. Някои от тези
нетехнически думи придават идентичност на определени научни предмети, където
те се използват за въплъщаване на определена концепция, важна за процеса на
учене в специфичните научни предмети: "реакция" в химията, "разнообразие" в
биологията и "разпадане" физика. 6
Когато се използват като научни термини, ежедневните думи придобиват нови

значения. Те стават научни думи. Някои думи като "определи" и "обясни" се използват
вместо "кажи", докато нетехнически думи като "изчисли" и "представи" се използват
вместо "помисли".
Например, учениците вече са добре запознати с термина "газ", който е използван
за описване на гама горивни горива (например газ за къмпинг, газ в бутилки за барбекю
или гориво за автомобили). Терминът може да се използва и за описание на природния
газ, използван в домовете за готвене или отопление на помещенията. Думата "газ" във
всички тези контексти се използва за описване на запалимо гориво, което се изгаря, за да
се генерира топлина. Разумно е да се очаква тази обща употреба на думата да доведе до
известно объркване, когато се въведе научната употреба на думата. Добре е
документирано, че от трите основни състояния на материята, газовете са най-слабо
разбираеми от учениците. Когато повечето ученици са помолени да дават примери за газ,
те неизменно говорят само за използване на газове, т.е. те правят силни връзки с газови
пламъци и изгаряне. Малките ученици например често не определят въздуха като газ,
защото газът се възприема като нещо, което е гориво, а въздухът не е такъв. 7

6
7

https://www.weforum.org/agenda/2015/06/why-language-is-so-important-in-science-teaching/
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/scilang.aspx
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Как изглежда езикът на науката? 8
(Долната таблица представя примери за езикови черти, открити в традиционните
научни текстове. Но научните текстове, както всички останали, идват в много форми;
жанрът е разнообразен и непрекъснато се променя и се развива.)
Организация на текста

Пример

Структура на текста

Гущерът използва отделимата си опашка
по два начина. Отделя я от тялото си, ако
Информацията е представена в логичен ред, го сграбчи хищник, но също така може да
където значението се изгражда стъпка по я отдели и ако хищникът просто
приближава.
стъпка.
Изпарението възниква при нагряване на
водата. Това включва...
Съюзи

Гущерът използва отделимата си опашка
по два начина. Отделя я от тялото си, при
Съюзите свързват идеи, така че твърденията да условие, че го сграбчи хищник, но също
могат да бъдат формирани и оправдани. така може да я отдели и ако хищникът
просто приближава.
Мястото на съюзите в изречението варира.

Характеристика на езика

Пример

Технически език
Техническите думи са специфични за
конкретна тема, област или дисциплина. Тези
думи обикновено не са обичайни на друго
място извън научната област.

Иглолистни, регенерация; проби от ДНК,
гръбначни перки, местообитания, делфин
на Хектор, замърсяване; СО2; разтвор,
периодична таблица.

В техническия език обаче могат да присъстват и Потенциал, отпадъци, разтвор, видове.
ежедневни думи, които придобиват конкретно
значение извън обичайното им такова.
Академичен език
Академичните думи са общи за редица
академични дисциплини.

8

Включване, анализ, оценка, концепция,
заключение, последователност,
дефиниране, проектиране, формулиране,
идентифициране, посочване, тълкуване,
основен, метод, процес, ресурс,
релевантен, специфичен, теория,
трансфер.

https://arbs.nzcer.org.nz/language-science-specialised-language
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Концентриран език

Силният дъжд кара водата да се издигне
високо и да прелее над брега" (пример за
Информацията е концентрирано представена – използване на ежедневния език на
ученик, за да обясни процеса) се
няколко идеи са предадени в малко
превръща в "Силен дъжд причинява
количество текст.
наводнение" (пример за поконцентрирана форма на езика ).
Номинализацията в научните текстове
концентрира информацията като премахва
лицето, извършващо действието и понякога и
други детайли като време на осъществяване на
действието. Това е процес, при който глаголите
и понякога прилагателните се превръщат в
съществителни, а това допълнително
затруднява разбирането.
Фактически и обективен
Фокусът е върху нещата и процесите.
Човешките мисли, чувства и мнения
обикновено не представляват интерес. Личните
местоимения като "то" и "те" са относително
чести, особено в научните доклади, но "тя",
"той", "ние", "аз" и "вие" не.

Южният гладък кит няма зъби. Вместо
това има балени (китови мустаци),
филтри, наречени китови кости, които....

Страдателен залог
Страдателният залог фокусира вниманието
върху действието, а не кой го е извършил.
Подлогът в простото изречение получава
действието (или състоянието) на глагола, т.е.
обектът е целта на действието.

Содата за хляб и оцетът [подлог] бяха
смесени [сказуемо]. Т.е. содата и оцетът
поучават действието върху себе си.
Ние [подлог] смесихме[сказуемо] сода за
хляб и оцет. Тук конректно лице
извършва действието.

При липсата на страдателен залог субектът е
извършващият действието на глагола.
Свързващи глаголи и глаголи за действие
"Правещите" глаголи изразяват действията и
събитията в текста. "Свързващите" глаголи
свързват части от информацията. Тези видове
глаголи са често срещани в научните текстове.
Глаголите на вътрешното съзнание, като
усещане, мислене, вярване и виждане, не са
такива.

"Правещи" глаголи са например:
Гущерите бягат надалеч, когато се
приближи враг. ("бягат далеч" и "се
приближи" са глаголни групи.)
"Свързващи" глаголи са например:
Морските лъвове на Хукър са родени в
Нова Зеландия ("са" създава връзка
между "морските лъвове на Хукър" с
"родени в Нова Зеландия").
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Защо се занимаваме с необходимостта от развитие на слушането с разбиране:
защото учениците не само трябва да научат специализиран речник, но и да разберат как
думите се комбинират и кога да използват този начин на общуване. Когато говорят в клас
учителите трябва да помагат на учениците да изграждат мостове между познатите
ежедневни и познатите академични/научни начини на използване на езика. Когато
учениците идват на училище, те вече владеят много дискурси: езика на играта, езика на
семейните празници, езика на храненето и т.н. В класната стая учениците се сблъскват с
нови, академични дискурси. Академичният научен дискурс представлява отделен начин на
опознаване на света и на мислене (Gee 2004; Halliday & Martin, 1993; Lemke, 1990; Ogborn,
Kress, Martins, & MacGillicuddy, 1996) и следователно един особен език за предаване на
идеи от едни на други (Goldman & Bisanz, 2002; Halliday & Martin, 1993). По-конкретно,
изследванията показват, че академичните научни текстове изразяват научни идеи, които
са канонични и теоретични по природа, отнасящи се по-скоро до общите класове
предмети, а не до конкретни, и тези текстове са склонни да подчертават отношенията на
класификация и логически връзки между общите термини и процеси. За разлика от
наративните или ежедневните дискурси, академичният научен дискурс се характеризира с
елементи като тематични презентации, описания на атрибути, характерни събития,
сравнения на категории, експериментални идеи, резултати, заключителни резюмета
(Pappas, 2006) и обяснение (Lemke, 1990; Ogborn и колектив, 1996), както и лингвистични
характеристики като съществителни имена, глаголи от сегашно време, номинализация и
технически речник (Halliday, 2004; Halliday & Martin, 1993; Hasan, 1985). Освен това
академичните научни текстове са написани на авторитетно разстояние от читателя (Christie,
1989) в сериозен тон (Wollman-Bonilla, 2000), което изключва използването на познат,
ежедневен език. Фактите се представят обективно, без изрично доказателство за
мнението на автора за стойността на фактите.
Владеенето на специализиран език като научния включва възприемчиво знание и
експресивно познаване на езиковите модели и думи. Възприемчивото (рецептивното)
познание се отнася до способността на учениците да разберат до думата, когато я чуят
(или четат). Експресивните знания се отнасят до способността на учениците да използват
термина в речта или писмеността, за да изразяват научни идеи. Често в училищното
обучение рецептивното знание получава по-голям фокус и внимание, отколкото
експресивните знания. От една страна, повече внимание се обръща на четенето и
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разбирането, отколкото на говоренето и писането. В допълнение, по-сложно е да се
измерят (тестват) експресивните знания, отколкото нивото на възприемане. Обикновено
оценката на езика е ограничена до измерването на способността на учениците да
дефинират термините лексикално или да изберат правилно определение от посочените, и
такава оценка не се отнася пряко до способността на учениците да използват конкретен
речник за предаване на идеи. Това обаче е много важна способност, пряко свързана с
разбирането на научния текст - ако учениците не разберат понятията, би било много
трудно за тях да изразят или да обменят научните си познания с други, а още по-малко да
го използват практически в специфични ежедневни ситуации.
3. Развитие на слушане с разбиране
В процеса на развитие на слушането с разбиране сме разгледали някои важни
въпроси, които трябва да бъдат взети под внимание в образованието, а именно: как
учителите могат да повлияят на процеса; какви стратегии биха могли да възприемат и
които биха могли да бъдат педагогическите инструменти, които биха били най-ефективни
в процеса.
3.1 Ролята на учителя в клас
Когато предават научните идеи на учениците, една от най-важните роли на
учителите е да осмислят света, който ги заобикаля - това включва използването и
развитието на езика, за да комуникира смисъл. Класната стая е важна арена, в която могат
и трябва да бъдат разработени както академичният език, така и езиковите умения за
„ежедневна употреба“ на този език. Налице е все по-голямо признание за значението на
развитието на „езика за използване“ с цел насърчаване на разбирането, общуването и
обмяната на идеи, а не поставянето на основното внимание върху изолираното,
деконтекстуализирано развитие на уменията, свързани с научния речник.
За да се подобрят уменията за слушане в училище, има някои предпоставки, които
трябва да бъдат изпълнени. Това са:

•

ниво на готовност;

•

внимание

•

и ръководство от страна на учителите.

Преди да се започне с преподаването на урока, учениците трябва да са готови да
слушат. Всеки учител може да направи това с определен стил (въпрос или анекдот,
свързан с предмета и т.н.). Привличането на вниманието на учениците към предмета на
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урока е предпоставка за добро слушане. Трудно е за ученик с разсеяно внимание да
разбере какво слуша. (Umagan, 2007: 155).9
Когато хората се занимават с наука, езикът на комуникацията, който използват, се
опитва да бъде по-точен и последователен. Науката често въвежда технически думи със
специфични значения и също дава научно значение на думите, които могат да имат
различна употреба в ежедневния език.
Научният език се използва от учителите по два основни начина:
•

Със специфични за дисциплината

научни думи или

фрази:

специфичните за дисциплината научни фрази са термини, които се използват в
научните дисциплини и носят научно значение, поради което са удобни за
използване при комуникация с други физици, химици, биолози и др. Въпреки това,
за да се разбере напълно научното значение на израза, са необходими различни
нива на познания за предишно съдържание. Специалистите (учители по природни
науки, изследователи) често използват научно-специфични фрази, когато въвеждат
темата си или в средата на техните научни описания, когато използват стратегия за
обяснение на жаргона и накрая въвеждат други жаргонни думи в процеса.
Научните фрази, специфични за дисциплината, могат да се характеризират с
академично ниво, на което да се въведе този термин или термини.
•

Чрез хибридни научни думи или фрази: хибридни научни фрази са

думи или фрази, които могат да имат както научно значение, така и смисъл в
ежедневието. В тази категория са включени примери на учители, които използват
ежедневното значение на дадена дума, а също и случаи на учители, които
използват думата, която често се използва в научен контекст, но те я използват
небрежно, а не като част от дефиницията в техните описания. Тази категория
научен език е сложна и има потенциално силно въздействие - комуникацията с
неспециалист по съответната дисциплина може да бъде възпрепятствана от
фините начини на физиците например „случайно” да използват научни термини
или на ежедневни термини, в които да вложат нетривиално научно значение. 10

9

Gulec, S., Durmus, N., A Study Aiming To Develop Listening Skills Of Elementary Second Grade Students
Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 ( 2015 ) 103 – 109
10
Use of Scientific Language by University Physics Students Communicating to the Public
Hinko, K., Seneca, J., Finkelstein, N.,
https://www.colorado.edu/physics/PISEC/PDFs/PERC14_Hinko.pdf
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Когато обмислят въвеждането на нови научни думи пред учениците, учителите
трябва да обмислят своите отговори на следните въпроси:
• Важна ли е думата? - често ли се използва терминът и дали е от научна
важност за учениците? Терминът „орогения“ има точно научно значение, но дали
неговото използване ще бъде от полза за учениците на тяхното ниво?
• Допринася ли за разбирането на учениците, ако се използва? - често
значението на думата се изгражда от учениците чрез честа употреба и чрез
тестване на правилното му прилагане в нови контексти.
• Дали ученикът трябва да знае думата сега? - разликата между термините
"тегло" и "маса" са добри примери за термини, които трябва да се използват,
когато те са концептуално подходящи за учениците.
• Дали настояването за използване на думата ще бъде полезно за детето? Терминът „топене“ описва промяна на състоянието, която има полезни
приложения в различни контексти; тя е мощна за учениците, защото може да
замени едно продължително описание с една дума.Harlen (1993) 11
3.2 Стратегии за подобряване на разбирането при слушане
Тук ще обсъдим някои подходи и стратегии, които могат да помогнат на учителя да
работи за подобряване на разбирането чрез слушане на своите ученици в клас. Те са
разделени на 2 групи:
3.2.1 Стратегии за предаване на значение;
1. Стратегии за предаване на значение
Аналогия

Говорещия прави паралел към друга, потенциално по-позната
концепция, за да обясни научната концепция.

Илюстрация

Говорещият дава няколко примера, за да илюстрира концепцията.

Обяснение

Опит от оратора да определи научна жаргонна дума, която той/тя
използва.

Колоквиализъм

Опростяване на научната концепция чрез ежедневния език,в който
няма точен научен смисъл.

Източник: Hinko, K., Seneca, J., Finkelstein, N., Use of Scientific Language by University
Physics Students Communicating to the Public

11

https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/scilang.aspx
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Аналогия: Учениците изготвят паралели между своите изследвания и ситуация,
която те възприемат като познати на публиката, като се позовават на сходства, за да дадат
представа за сложна научна конструкция. Понякога аналогията се отнася до една
единствена концепция, а понякога се използва като инструмент за рамкиране на цялото
им

описание

на

изследването.

Пример

за

това

е:

„Разбираме как молекулите взаимодействат помежду си, като ги взривяваме с лазер и
преценяваме какво е било първоначалното им състояние. [...] това е като да издухаме
всички части на пъзел и след това да се опитаме да ги сложим обратно въз основа на
мястото, където са паднали."
Илюстрация: Говорещият изяснява научна дума, специфична за дисциплината, като
дава един или няколко примера на познати сценарии, които могат да бъдат сравнени по
обхват

или

мащаб.

Илюстративните

фрази

се

различават

от

аналогиите в това, че те са директни сравнения и споделят едни и същи свойства на
оригиналната фраза - например, описвайки колко студено е нещо, като изброяваме други
студени

Примерите

обекти.

включват:

„Казвайки „малък“ имам предвид по-малък, отколкото дори човешка коса, но помалко

от

хилядна

от

човешка

коса

или

дори

по-малка.“

"[...] ако трябваше да вземете десет Антарктики, да ги съберете заедно и да ги
сложите във фризера си, нямаше да бъдете дори близо до този студ, където отиваме."
Обяснение: Говорещият се опитва да даде описание на характеристиките или
механизмите на работа на конкретна концепция от научната дисциплина. Обяснението
често се дава като определение на думата или фразата. Обясненията се различават от
аналогииte и илюстрацииte, тъй като не са изрично сравнителни. Примерите включват:
"Вакуумът е място, което няма въздух"
"Взимам молекули, които са само малки (...) групи от атоми, събрани заедно"
Разговорни понятия: Говорещият използва неформален език, за да опише научна
фраза, специфична за дисциплината, вместо по-точна терминология. Използват се глаголи
или прилагателни, които са познати на публиката. Примери за това са:
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"[...] това е наистина голяма дума, за да кажем, че просто обстрелваме с лазери
нещата, за да видим какво се случва."
"[...] тези атоми ще се въртят в този материал."
3.2.2. Стратегии за подобряване на вниманието на учениците към говора;
ДРАМА (ТЕАТЪР): Един от най-често използваните методи в обучението по
слушане е драмата. Драмата сама по себе си е образователна област, която развива и
обучава децата и в същото време е ефективен метод за развитие на творчеството
(Bayram et al., 2004: 7). Използването на драма в класа е страхотна стратегия за работа
с уменията за слушане. Ето примери за някои активни упражнения за слушане, които
учителят по наука може да използва:
• Моделиране: накарайте ученик да излезе в предната част на класа и да го
инструктира да започне разговор с вас по дадена тема. Може да е полезно да им
дадете тема: Какво направихте в предишния си клас по наука? Коя е любимата ви
наука и защо? Докато говорят, моделирайте разликата между разсеян слушател и
активен слушател (използвайки невербалните и вербалните сигнали). След това
помолете ученика да сравни какво е искал да се опита да говори с някой, който е бил
разсеян, срещу някой, който активно слуша?
• Споделяне на история: Това може да се направи като дискусия в голяма
група, или можете да разделите учениците на групи от по четири, за да ги направите
по-нискорискови. Помолете учениците да споделят една история за това, кога са
почувствали, че не ги слушат. Каква беше ситуацията? Какъв беше изходът? Какво е
чувството да не се слуша?

•

Вариант: Разделете учениците на двойки. Един човек споделя
своята история, а другият слуша. След една минута спрете
групите и помолете няколко слушатели да перифразират
историята на говорещия. Колко точно слушаха?

•

Вариант: Направете това като групова сцена. Разделете
учениците на групи и ги накарайте да създадат сцена, в която
даден герой иска да бъде изслушан, а друг герой да не слуша.
Ако учениците имат проблеми с ситуацията, предлагайте
сценарий за родител / тийнейджър или учител / ученик.
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•

Вариант:

Помолете

група

доброволци

да

направят

импровизираща сцена. Издърпайте един от доброволците
настрана и го инструктирайте да не слуша колегите си и да
реагира съответно. След това обсъдете с класа какво е да се
опитате да действате с някой, който не слуша.
• Научете повече: Учениците се слушат един друг в групи и след това си
спомнят какво са научили. Разделете учениците на групи по трима. Всяка група
решава кой е A, B, & C. Дайте начало. Той / тя (А) има 30 секунди, за да разговаря с Б
за научните концепции, които той / тя намира за най-интересни: групи животни,
физични експерименти, които той/тя обича, химически съединения, използвани в
дома, и т.н. В края на 30те секунди , В се обръща към С и казва на С какво си спомня за
най-интересните неща на А. След това B говори на C за 30 секунди за любимите си
неща. В края на 30 секунди, С се обръща към А и казва на А какво помни за любимите
неща на В. Цикълът се повтаря с C, говорещ с A, и след това A, който казва на B.
• Краят на думата: Застанете в кръг. Започнете с една дума - „Клетка“.
Човекът до вас трябва да измисли дума, започваща с последната буква на първата
дума - „Aеробен“. Следващият човек прави същото - „Нуклеус“. Учениците трябва да
слушат и да отговорят. Стартирайте бавно и постепенно увеличавайте скоростта.
Задайте таймер (1 или 2 минути) и вижте колко думи можете да получите в това
време. Можете също да започнете това упражнение с по-малки групи от 4 или 5,
което е по-нисък риск за учениците, които започват да се занимават с драма.
• Направете история: Целта е да се направи безпроблемна история между
различните играчи.Накарайте група от 6 до 10 ученици да се подредят в един ред.
Започнете, като получите предложение от аудиторията. („Може ли да ми дадете
заглавието на една история, която никога не е била написана… ???“) След като
получите предложението (например „Най-добрият клас по физика“), повторете го
обратно - това е, за да се гарантира, че играчите са го чули. Диригентът посочва един
играч, който започва да разказва историята и продължава да говори, докато
Диригентът не посочи някой друг. Накарайте следващия играч да започне от мястото,
където е спрял последният импровизатор - да го направят възможно найбезпроблемно (дори ако е средна дума или средата на изречението). Посочвайте към
играчите да разказват историята, докато почувствате, че е тя е готова.
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ДИКТОВКА: Диктоваката е сред дейностите, които трябва да се извършат с цел да
се развият уменията за слушане на учениците. Четенето на текст, който трябва да се
диктува, като се раздели на подходящи дължини и на повтарящи се части, ще помогне на
учениците да фокусират вниманието си (Kocaadam, 2011: 15). По време на слушането
учениците трябва да си представят какво слушат в съзнанието си, като използват и
въображението си. Много истории включват богати подробности и описателни изрази.
Децата трябва да създават мисловни образи, като мислят над тях и след слушане могат да
ги поставят и на хартия (Yılmaz, 2007: 59). При разработването на уменията за слушане на
учениците, може да се изпозлват картите с истории. Картата с история включва диаграми,
в които знаците и понятията за събитие, време и място в историята са свързани помежду
си. Предварително подготвената карта с разкази се раздава на учениците, след като ги
изслушат и те трябва да попълнят тази диаграма. 12
ИГРИ НА ДУМИ 13
Време за разговори: Важно е да се насърчава диалогът между учениците. Трябва
да им предоставим възможност да използват техния разговорен език и да
„превеждат“ назад и напред с научни и технически термини. Можем да използваме тази
стратегия, наречена междуезикова, за да обсъдим различните обяснения на опита на
учениците в класната стая. Например:
Ученик: "Слагаме този гладък прах в чантата заедно с хрупкавия прах и чантата се
взриви и се нагря."
Учител: „Смесихме хлебната сода и калциевия хлорид с вода, в резултат на което се
отделя газ и се освобождава топлина.“
Учен: „Комбинацията от сода за хляб и калциев хлорид е екзотермична реакция с
продуктите на натриев холорид, калциев карбонат и въглероден диоксид.“
Даване на инструкции: Можем да подкрепим обработката на информация на
учениците, като допълним слуховата информация с визуални улики. Когато можем да
предоставим на учениците мултисензорни преживявания, да наблюдават и общуват, това

12
Gulec, S., Durmus, N., A Study Aiming To Develop Listening Skills Of Elementary Second Grade Students
Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 ( 2015 ) 103 – 109
13
Carrier, S., Effective strategies for teaching science vocabulary

http://goscience.com

79

GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209
помага на всички ученици. Инструкциите трябва да се използват, като се използват
различни визуални или звукови материали за поддръжка:
• чертежи, диаграми и картини в подкрепа на изговорената дума;
• писмени инструкции за карти с думи или SmartBoard заедно с устни инструкции;
• примери за допълване на писмените инструкции заедно с лабораторните
упражнения;
• аудио инструкции заедно с писмени указания;
• снимки с думи на етапи от лабораторни процедури, които учениците могат да
подредят.
Четене на научни карти: Текстовите карти помагат на учениците да взаимодействат
с думите и техните значения. Учителите могат да създават карти с научни текстове, като
пишат обяснения за научни концепции върху индексните карти. Работейки индивидуално
или в малки групи, учениците обсъждат обясненията преди сортиране. Могат да се
използват няколко различни формата:
• Истина/лъжа карти. Тези карти включват извлечения от текста. Учениците
подреждат картите в истински и фалшиви купчини. Например, когато преподавате
единица върху растенията, използвайте изявления като: „Растенията използват светлината
от слънцето в процеса на фотосинтеза“ (вярно) и „Растенията трябва да зависят от
животните за храна“ (невярно).
• Приемане/несъгласие с картите. Този формат работи добре за по-ценни или
спорни теми. На всяка карта е написано едно изявление (включително изпозлвайки
подходящ речник). Учениците подреждат картите в три категории: „съгласни“,
„несъгласни“ или „не съм сигурен“.
• Съвпадащи двойки. На учениците се дава куп карти и се изисква да съвпадат с
термин със свързаната с него функция, символ, научно име и т.н. Учениците съчетават
всяка част с нейната подходяща функция. Други теми за съвпадение на двойки могат да
включват:
o

части на устройство и неговата функция (например прости машини);

o

видове зъби и техните функции за класифициране на животни;
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•

o

общо име и научно наименование;

o

материал и неговата обща употреба;

o

технически термин, значение, образ;

o

химично наименование и символ

81

Последователност. За циклични понятия като водния цикъл или сезоните

създайте една карта за всеки етап от цикъла. Накарайте учениците да подредят картите в
кръгова формация, за да представят етапите на цикъла. Примерите включват:
o

яйце, ларва, какавида, възрастно;

o

пролет, лято, есен, зима;

o

изпаряване, кондензация, утаяване, натрупване

• Класификация. Направете набор от индексни карти с имената на гръбначни
животни, например, и друг набор с характеристики на всяка група - една характеристика на
карта:
Гръбначни

Характеристики

Птици

пера, клюнове, яйца

Влечуги

люспи, студенокръвни, жилави яйца

Земноводни

студенокръвни, жизнен цикъл на вода / земя

Бозайници

козина, топлокръвни, майките осигуряват мляко за потомство

Риби

хриле, хладнокръвни

Тези карти могат да бъдат използвани по два различни начина: 1) Раздайте по една
карта на всеки ученик и ги накарайте да намерят другите ученици, които принадлежат към
тяхната група. 2) Смесете картите и учениците трябва да работят в малки групи, за да
сортират характеристиките в съответните групи.
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ГЛАВА 5: ПОДОБРЯВАНЕ НА РАЗБИРАНЕТО В ОБУЧЕНИЕТО ПО НАУКИ ЧРЕЗ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВИЗУАЛНИ АНАЛОГИИ
Автор: Enric Gimenez Ribes, Associació L’Alqueria Projectes Educatius

Резултатите от проучването PISA
показват, че научните умения на 15годишните от Европейския съюз се
влошават през последните години (на
изследването) (Eurydice).
Тези отрицателни резултати от от
части се оправдават от познатото
безразличие,
показват

към

което

учениците

науката

и

нейното

изучаване. Някои причини могат да
бъдат: научно образование, в чийто
център

продължават

понятийните

аспекти,

експериментална
неадекватното

да

бъдат

липсата
работа

съдържание

на
и
на

учебните програми, което не спомага
за пробуждане на интереса на децата
(Мърфи и Бегс, 2003).
Ето защо е необходимо научните
дисциплини свързани с елементи, които са познати на учениците от средните училища. Как
можем да го направим? Можем да въведем в нашите часове: връзката на науката и
технологиите с ежедневието; практически приложения и опит за свързване на науката,
която се изучава с проблемите на реалния свят, с околната среда и обществото;
взаимодействия между науката и околната среда.
И накрая, можем да използваме стратегия, която позволява лесно свързване на
познати знания с нови научни знания (в основата на конструктивизма) чрез семейни
въпроси за всеки ученик. В продължение на десетилетия Люис (1933) говори за
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необходимостта от използването на аналогии в преподаването на научни дисциплини. Ето
защо ние ще продължим към изследването за аналогиите в този тип учене.
КАКВО СА АНАЛОГИИТЕ?
Аналогия е сходство между понятията. Аналогиите могат да помогнат на учениците да
изградят понятийни мостове между това, което е познато и това, което е ново. Често новите
понятия представляват сложни, трудн и за визуализиране системи с взаимодействащи части
(например клетка, екосистема, фотосинтеза).
Аналогиите могат да служат като ранни "умствени модели", които учениците могат да
използват, за да формират ограничени, но смислени разбирания за сложни понятия.
Аналогиите могат да играят важна роля, като помагат на учениците да изградят свои
собствени знания, процес, който се насърчава в стандартите и е в съответствие с
конструктивистичния възглед за ученето. С когнитивното си развитие и напредването в
науката учениците ще се развиват отвъд тези прости аналогии, като възприемат по-сложни и
силни умствени модели.
Когато учениците изучават нови понятия, реалното обучение се извършва, когато те
намират и визуализират връзките между новия контекст и това, което вече знаят. Това е
особено важно в учененто чрез изследване, където връзките се изграждат между познати и
неинтуитивни научни контексти.
Ако аналогиите са подходящи, те спомагат за научаването на понятия, защото
насърчават учениците да изграждат връзки между минали и познати знания и опит и нови
контексти и проблеми.
Аналогия е сравнение на сходствата на две понятия. Познатото понятие се нарича
понятие аналог, а непознатото е целево понятие. Както аналогът, така и целта имат
характеристики (наричани още атрибути). Ако аналогът и целта споделят подобни
характеристики, може да се направи аналогия между тях. Систематичното сравнение,
вербално или визуално, между характеристиките на аналога и целта се нарича съпоставяне.
Концептуално представяне на аналогия, със съставни части, е изобразено на Фигура 1.
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Аналогия

Аналог
концепция

Целева
концепция

Характеристика 1

Характеристика 1

Характеристика 2

Характеристика 2

Характеристика 3

Характеристика 3

Характеристика n

Характеристика n

Фигура 1. Концептуално представяне на аналогия с нейните съставни части.
Аналогиите са ресурс, който се използва често в ежедневието и в училището, когато
учителят, например, използва позната идея, за да разбере ученика нова сложна идея.
Поради това аналогиите се препоръчват като учебни средства и благоприятстват
визуализацията на научни понятия, които в повечето случаи са абстрактни за разбирането на
учениците.
Използването на познати аналогии за учениците (както и други примери) спомага не
само за улесняване на изучаването на науката, но и за демонстриране на участието на
науката в много области на ежедневието.
Използването на аналогии е в съответствие с конструктивистичния подход към
преподаването. Едно от изискванията при аналогиите на конструктивизма е да се се взема
предвид това, което учениците вече знаят. За да има смисъл ученето, е необходимо новите
знания да са "конструирани" върху знания, които учениците вече притежават. Същността на
аналогията е учителят да установи връзката между предварително познатото на учениците и
новите знания.
В обобщение, предимствата на аналогиите включват:
• Те са ценни инструменти за постигане на концептуална промяна.
• Те могат да улеснят разбирането на абстрактните понятия като установят
прилики с реалния свят.
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• Те могат да осигурят визуализация на абстрактните понятия.
• Те могат да възбудят интереса на учениците и следователно да ги мотивират.
Принуждават учителя да вземе предвид предварителните знания на учениците. По
този начин използването на аналогии може да разкрие и погрешни схващания по вече
изучените теми.
Когато се планува практическо приложение в класната стая, е от съществено значение
да се познават грешките и ограниченията, които са въвели използването на аналогии в
научното образование, за да не бъдат повторени.
При аналогия, която никога не се основава на точното сближаване между аналога и
обекта, винаги има характеристики на аналога, които се различават от структурата на обекта,
и могат да бъде подвеждаща.
Аналогичните разсъждения са възможни само ако предоставените аналогии
действително се събират от учениците. Ако учениците имат погрешни схващания в областта
на аналога, аналогичните разсъждения ги прехвърлят в сферата обекта. Затова е важно
учителят да гарантира, че планираните аналогии са добре разбрани от учениците.
Въпреки че аналогичните разсъждения изглеждат често срещани в ежедневния живот
и в други контексти, е необичайно спонтанното използване на аналогии от страна на
учителите като част от средствата за учене. Аналогичните разсъждения в учебните ситуации
изискват значителнo обучение. Аналогиите могат да бъдат осигурени от повърхностни
прилики или по-дълбоки структури, като само последните имат дедуктивна сила.
Учителите трябва да имат предвид, че една аналогия е нож с две остирета. Ако се
използва внимателно, тя може да направи сложни понятия смислени за учениците; ако се
използват небрежно, обаче, това може да доведе до възникване на погрешни схващания.
Погрешни схващания могат да се появят на места, където аналогията се разпада, така че
учителите трябва да насочват учениците, като им посочат тези места.
АНАЛОГИИTE В ОБУЧЕНИЕТО ПО НАУКА
Процесът на свързване на понятията чрез аналогия е основна част от човешкото
мислене, а авторите, учителите и учениците със сигурност ще го използват. Общоприето е
книгата за учителя към учебниците по научни дисциплини да посочи в увода всички
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специални особености, включени в дизайна на текста, за да улесни разбирането на научните
понятия от страна на учениците. Тези функции включват: предварително организиране;
структурирани прегледи; подчертани понятия; обяснителни бележки; въпроси за въведение
и за преговор; илюстрации; анимационни филми; примери; концептуални дейности; и
речници. Аналогиите рядко се споменават в увода на учебниците. Една от причините,
поради които аналогиите не се популяризират, дори в учебници, които ги използват
широко, е, че умението да се пишат добри аналогии е, както биха казали психолозите,
"процедурно", а не "декларативно". Процедурното знание е познание за това "как да се
направи нещо", а не "как да го обясня с думи". Разработването и оценката на аналогиите са
субективни, тъй като те са по-скоро изкуство, отколкото наука.
СТРАТЕГИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТОЗИ ПОДХОД В ПРАКТИКАТА
Учителите използват аналогии по време на своите уроци, особено когато отговарят на
ученически въпроси. Когато един учител използва фрази като "подобно", "по същия начин",
"по същия начин като", "в сравнение с" и "точно като", те обикновено използват аналогии,
за да помогнат на учениците да възприемат понятие. Ако обаче аналогиите не са добре
подбрани или прилагани методично, те могат да бъдат неефективни или да предизвикат
объркване.
За да се постигне максимална полза от аналогиите при намаляване на опасностите,
препоръчваме на обучителите да използват стратегията "Обучение с аналогии" (TWA),
въведена от Глин, Дюит & Тийл. Тази стратегия показва какво правят учители-експерти и
автори, когато използват аналогии. В стратегията TWA споделените характеристики между
понятието аналог и целевото понятие са известни като съпоставки. Целта е да се прехвърлят
идеи от познато понятие (аналог) на непознато (целта), като се установят връзките между
тях. Моделът TWA се състои от следните шест операции:


Въведете целевото понятие



Преговорете аналоговото понятие



Определете приложимите характеристики на целта и аналога



Определяне на приликите между целта и аналога



Посочете ограниченията на аналогията



Направете изводи
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Mодела "Обучение с аналози" предполага, че учителите трябва да се опитат да
изберат аналогии, които споделят много подобни характеристики с целевото понятие. По
принцип, колкото повече споделени характеристики, толкова по-добра е аналогията. Също
така, учителите трябва да се уверят, че учениците не са си създали погрешни схващания.
Един от начините да направите това е да зададете въпроси, фокусирани върху
характериситките, които не са споделени между аналоговото и целевото понятие. Друг
начин да направите това е да помолите учениците да генерират свои собствени аналогии и
да посочат къде се разпадат аналогиите.
Важно е да запомните, че аналогията служи като ранен "умствен модел", който
свързва предишните знания с новите знания при преподаването на сложно понятие.
Аналогията проправя пътя за разширяване на понятието в учебната единица и
преподаването на по-сложен умствен модел.
ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ. ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛОГИИ
ПРИМЕР 1: От какво сме направени.
Пети клас неотдавна гледа филм "Супермен" и се замисли дали мъжът от стомана
наистина е изработен от стомана. Учениците бързо се съгласиха, че Супермен не е
изработен от стомана, но това ги накара да се замислят за това, от какво са направени
истинските хора.
Преди учениците всъщност да имат официален урок за клетките, учителят може да
използва лего тухли, за да направи аналогия. Задавайки въпроси като: "Какви са тези малки
тухли и какво можете да направите с тях?" И накрая, можем да заключим, че лего тухлите се
събират, за да направят по-големи неща. По същия начин клетките се събират, за да
направят по-големи неща - неща като хора, кучета, котки, дъбове или розови храсти - тези
живи същества са съставени от клетки - множество малки клетки. Така че можем да
използваме този пример, за да го обясним, това е аналогия между лего тухлите и клетките.
Да направиш аналогия помага на учениците да разберат нещо ново, като го сравнят с нещо,
което вече разбират.
Така че, в модела Преподаване с аналогии (TWA), резултатът е:


Въведете целевото понятие, клетката, за учениците.



Напомнете на учениците какво знаят за аналоговото понятие - Лего.
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Идентифицирайте приложимите характеристики на клетката и на



Свържете (съпоставете) сходните характеристики на клетката и Lego.



Посочете къде се разпада аналогията между клетката и Lego.



Направете изводи за клетката.

Лего.

Освен това можем да продължим с обяснението, показвайки клетъчни диаграми,
снимки и видеоклипове и описвайки различните видове клетки. Учениците научават, че
клетките в костите им са различни от клетките в сърцето или мозъка им и че телата им са
съставени от около 200 различни вида клетки, които работят заедно. Като продължът към
урока за клетъчна структура и функция, учениците накрая научават, че всяка клетка трябва
да направи необходимите молекули, за да оцелее, да расте и да се размножава - и че всяка
клетка е съставена от части, включително органели, с важни функции.
Докато учениците научават за частите от клетките и функцията на тези части, можем
да предложим и други дейности, базирани на аналогия, като например направата на
"ядивна клетка" от желатин, плодове и бонбони.
Можем да разчитаме на модела "Обучение с аналогии", следвайки стъпките му:


Представете на учениците целевото понятие, животинската клетка и

нейните части.


Напомнете на учениците какво знаят за аналоговото понятие,

желатиновата форма и нейните части.


Идентифицирайте приложимите характеристики на клетката и

желатиновата форма.
Свържете (карта) сходните характеристики на клетката и желатиновата форма: напр.
Ядро (слива), митохондрии (стафиди), лизозоми (M & M бонбони), ендоплазмичен
ретикулум (желирани бонбони-червейчета), рибозоми (цветни пръчици /за украса на торти),
цитоплазма (желатин) и клетъчната мембрана (желатинова повърхност).
Посочете къде се разпада аналогията между клетката и желатиновата форма
(например, клетката е жива и малка, с части, които само повърхностно наподобяват
плодовете и бонбоните в желатиновата форма).
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Направете изводи за клетката (например, клетките са градивните елементи на
организмите и всички функции, които поддържат живота се случват в една клетка).
ПРИМЕР 2: Аналогия с готвене по химия
Ще се съсредоточим върху използването на аналогия на химията с готвене, с цел
контекстуализиране на преподаването на химия, проектиране на по-добро преподаване,
постигане на качествено образование и повишаване на интереса на учениците към
изучаване на науката.
За да се направи план за приложение в класната стая, той трябва да развие
съдържанието и да постигне целите, определени в изискванията за определения предмет.
Ето защо се предлага да се приложи във втория курс на средното образование, като се
фокусира върху съдържанието и ключовите компетенции, които трябва да бъдат развити,
като например научните изследвания и експериментирането.
Да направим торта
Предлага се следната дейност, която да работи върху общите свойства веществата масата и обема. Измерванията на маса и обем ще се правят, директно и индиректно, на
твърди и течни храни в рамките на рецепта за готвене, докато се приготвя пандишпанова
торта.
Учениците ще бъдат групирани в групи от 3 или 4, за да направят торта за всяка група.
Преди да започнете да правите тортата, ще бъдете помолени да наблюдавате опаковката на
различните съставки, като наблюдавате в кои единици се изразяват количествата, които те
съдържат, ако има разлики между твърди и течни храни.
Необходимо е те да се запознаят и да се научат да използват правилно коефициентите
на преобразуване, тъй като те ще ги използват в средното образование и университета. Тази
тема е трудна за усвояване за учениците, които отказват да ги използват и не разбират
колко са полезни. Ето защо, този опит цели да ги въведем по-графичен и дедуктивен начин.
Въпреки че количеството течни продукти обикновено се изразява в L или mL, в рецептата,
която учениците ще следват, те ще бъдат изразени в dm3. Тъй като и обемната лаборатория,
така и обемният материал за определяне на обемите се калибрират в L или mL, те ще бъдат
помолени да построят dm3 с картонени опаковки, за да проверят капацитета им преди да
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започнат рецептата. Оттам те могат да направят необходимите еквиваленти между dm3 и L
или mL и да направят необходимите измервания с наличния материал.
Следвайки стъпките на рецептата, те ще претеглят и измерват посочените количества
от различните съставки, като използват везна (лабораторна и кухненска) и обемни
лабораторни или дори кухненско оборудване (чаши за измерване). Те ще бъдат ръководени
да определят дали масите от различни твърди съставки имат същия обем и дали равни
обеми от различни течни съставки имат същата маса. За да се извърши и индиректно
измерване на обема на твърдото вещество чрез потапяне в течност, учениците ще проверят
по този метод дали обемът, посочен на пакет масло, съответства например на този,
определен с този метод, и да изчисли неговия обем въз основа на неговите размери, които
ще превърнат в dm3, за да видят тази връзка по-графично.
Аналогова последователност:
Учителят ще въведе темата, която преди това се е изучавала в класа: концепциите за
масата и обема и методите за определяне на масата и обема на твърдите вещества и
течностите.
След това ще представите храните аналог, чиито количества (маси и обеми) трябва да
бъдат измерени, за да приготвите пандишпанова торта. Преди да започнат, те ще имат
задачат на погледнат в опаковката на различните съставки, в кои мерни единици се
изразяват количествата, които съдържат, и да посочват разликите между твърди и течни
храни.
Учителят също така ще ви даде рецептата за тортата. Учениците трябва да проверят
дали имат всички необходими съставки и всички инструменти, лабораторни или кухненски.
На този етап учениците ще забележат, че в рецептата необходимите количества течни
съставки са изразени в dm3. След това учителят ще им осигури картонени контейнери и ще
ги инструктира да изградят dm3 заедно с тях (куб 10 см от всяка страна), за да проверят
капацитета. Така те ще могат да извършват необходимите преобразувания между dm3 и L
или mL, за да измерват течните съставки с наличния материал.
Учителят ще подчертае връзките между измерванията, които се правят по време на
подготовката на тортата и лабораторните техники, както и между кухненските и
лабораторните инструменти, подходящи за тяхното изпълнение. Както беше споменато, с
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намерението да се направят някои индиректни измервания на обема на твърдото вещество
чрез потапяне в течност, учениците ще бъдат помолени да проверят по този начин обема,
посочен в пакет масло. Учителят ще зададе въпроси на учениците, във връзка с
впечатленията им от дейността, дали е по-лесно да се разбере темата, дали са усвоили
добре понятията и дали има колебание.
Накрая, учениците трябва да направят изводи за темата и нейната връзка с
ежедневието. Тази дейност е планирана за 55 минути.
Карта на приликите
Лабораторните
методи могат да
бъдат
прехвърлени в
ежедневиетоLab
Претегляне на
масата и обема
на съставките на
пандишпанова
торта

Аналогова концепция

Свойства на
материалите и
методи за
откриването им
в лаборатория

Целева концепция

Фигура 2. Карта на приликите между целевата и аналоговата концепция.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Аналогиите са приятел на както на учителите, така и на учениците, но както
подчертахме, аналогиите могат да бъдат нож с две остриета. За да се използват аналогиите
като ефективен инструмент в репертоара на преподавателя по наука, знанията за тяхната
педагогическа функция са от съществено значение.
В своята най-елементарна форма знанията на учителите по аналогия трябва да
включват:
Пригодността на аналога към целта за ученическата аудитория и степента на
съпоставяне, от учители или ученици, необходима за разбиране на целевото понятие.
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Разбирането, че една аналогия не предоставя на учащите всички аспекти на целевото
понятие и че многото аналогии могат по-добре да постигнат тази цел.
Приемането, че не всички обучаеми се чувстват комфортно с множество аналогии,
защото епистемологичната ориентация на някои хора е да очакват едно обяснение за
феномен.
Допълнително разбиране за това как аналогиите могат да се използват оптимално в
час могат да бъдат извлечени от историята на научните открития и от начините, по които
опитни учители използват аналогии. Не искаме да твърдим, че аналогиите, използвани в
научните класни стаи, непременно ще подобрят както преподаването, така и научаването на
науката. И все пак, изследванията убедително демонстрират, че когато се използват
ефективно, аналогиите са ценен педагогически инструмент в репертоарите на учителите и
това подобряване на практиката е нашата цел в написването на тази глава.
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ГЛАВА 6: РЕЦИПРОЧНО ПРЕПОДАВАНЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА РАЗБИРАНЕТО В
ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО НАУКИ
Автор: Инж. Мариета Георгиева, Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“,
Видин

Много хора вярват, че обучението по
науки

е

свързано

изцяло

практически

дейности

експерименти.

Акцента

с
и

върху

практическата дейност подпомага
изследователския

подход

при

обучението по науки. Често част от
аргументите

за

изследователския

подход са, че учениците трябва да
действат, като истински учени в
лабораторията.
практическите

дейности

могат

да

бъдат

изключително

ценни

Но

докато

за

учениците,

омаловажаването на четенето осакатява научното образование и дава погрешна представа
за това, какво правят истинските учени. Четенето е не само решаващо за учениците да
разберат и запомнят научното съдържание, но също така е и важна част от това, което
вдействителност правят учените. При проучване е установено, че учени и инженери
прекарват повече от половината си работното време, да четат, тълкуват и произвеждат
текст. Без изследвания няма наука; но без комуникация, изследванията биха се стопили.
Грамотността дава възможност за жизненоважни ресурси и резултати от научните
изследвания: чети; изследвай; пишй; повтаряй.
Защо учителите по наука трябва да преподават дисциплинарна грамотност?
За съжаление, дори учениците, които в първите класове на началното образование
показват отлични знания, често не развиват уменията, от които се нуждаят, за да се
справят с науката в по-късен етап от тяхното образование. Учениците се нуждаят от
специална помощ, за да се изправят пред предизвикателството да четат и учат предметите
от област природни науки. Те се нуждаят не само от обща грамотност, но и от
дисциплинарна грамотност, специфични умения за четене и изработване на научни
http://goscience.com

GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209
текстове. Учителите по природни науки са тези, които трябва да помогнат на учениците в
обучението им по дисциплинарна грамотност, специфична за науката. Учителите по науки
са в най.добрата позоция да помогнат на учениците си да израстнат в дисциплинерната
грамотност по съответната наука. Учениците ще се справят най-добре, когато техните
учители вземат присърце своята мисия.
За съжаление, дори учениците, които силно започват грамотността в ранните
начални степени, често не развиват уменията, от които се нуждаят, за да се справят с
науката и другите информационни текстове през по-късните години. Учениците се нуждаят
от специална помощ, за да се изправят пред предизвикателството да четат, за да научат
науката. Те се нуждаят не само от обща грамотност, но и от дисциплинарна грамотност,
специфични умения за четене и изработване на текстове в науката. Самите учители обаче
са в най-добра позиция да помогнат на своите ученици да растат в дисциплинарната
грамотност, специфична за науката. Учениците ще се справят най-добре, когато учителите
по природни науки разглеждат преподавателската научна грамотност като част от тяхната
работа.
Какви педагогически знания са необходими, за да се преподава дисциплинарна
грамотност?
За да бъдат ефективни, учителите трябва да знаят повече от материала по предмета,
който преподават. Те също така трябва да знаят как да го преподават добре; в
специфичните понятия, те трябва да използват педагогически умения за предаване на
науката. Тези умения включват разбиране за предубежденията на учениците за науката;
разбиране кое ново научно съдържание ще бъде най-голямо предизвикателство за
учениците; да знаят какви стратегии за преподаване могат да помогнат на учениците да се
откажат от погрешни схващания и да схванат нови идеи. С цел да се помогне на учениците
да научат дисциплинарната грамотност в науката, педагогическото съдържание включва и
оценката на специалните трудности, които често представляват научните текстове.
Какви са специалните предизвикателства на научните текстове за учениците?
Научните текстове често поставят редица предизвикателства пред непосветените.
Могат да имат трудности с нови думи или познати думи с непознати значения.
Абстрактните имена на сложните процеси и пасивните глаголи затрудняват осъзнаването
на процесите. Текстът се слива и трябва да се прилагат други начини на представяне, които
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трябва да изяснят информацията, но това изисква нови интерпретативни умения. Да
разгледаме някои от тези предизвикателства.
Реципрочното преподаване може да бъде полезно за учителите по природни науки,
когато урокът изисква учениците да са ангажирани с текст. Този метод е особено
ефективен, когато се използва по време на четене. Номерът е да се накарат учениците да
четат, да се замислят и да следят собственото си разбиране. Учениците може да се
нуждаят от помощ при идентифицирането на различия между техните предубеждения и
действителното съдържание на текста. Те могат да се възползват от затворени стратегии за
четене (включващи бавно и повторно четене на трудни пасажи) и от възприемане на
критична гледна точка към текста, като поставят под въпрос намерението на автора.
Ръководствата за очакване

могат

да помогнат:

учениците

могат да запишат

първоначалните си очаквания за текст и след това да прекъснат по време на четенето, за
да сравнят предсказанията си с текста.
Реципрочното преподаване може да се използва, за да се научат учениците на
координация, като използват четири стратегии за разбиране:
• предвиждане,
• изясняване,
• генериране на въпроси,
• и обобщаване.
Докато работят в малки групи, учениците използват тези стратегии, за да се включат
в дискусия, като съвместно изграждат и подобряват взаимното разбиране на текста.
Реципрочното преподаване е демонстрирано като ефективна преподавателска практика в
редица среди от безброй изследователи (Coley, DePinto, Craig & Gardner, 1993; Kelly, Moore
& Tuck, 2001; Palincsar & Brown 1984 Palincsar & Klenk, 1992; Rosenshine & Meister, 1994).
Определение на реципрочното/взаимното преподаване
Някога случвало ли ви се е да слушате учител как чете от учебник и вместо да го
слушате внимателно мислите за това, което ще правите този следобед? Какво ще кажете,
когато трябва да четете на глас в клас - след като сте прочели страницата и на края едва си
спомняте какво сте чели? Или може би сте го чели и не разбирате какво сте чели. Във
всеки един от тези случаи причината е, че не сте се фокусирали, да си припомняте или да
се възползвате от материала за четене. И това са всички проблеми, които реципрочното
преподаване има за цел да предотврати и коригира. Реципрочното преподаване (Palinscar
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& Brown 1984) е насочена стратегия за разбиране на четенето, която насърчава учениците
да развиват уменията, които читателите и учащите правят автоматично (обобщават,
разясняват, прогнозират и отговарят на това, което четат). Реципрочното преподаване
може да се използва с фантастика, нехудожествена литература, проза или поезия.

Реципрочното преподаване се отнася до учебна дейност, в която учениците стават
учители в малки групи за четене. Учителите моделират, а след това помагат на учениците
да се научат да ръководят груповите дискусии, като използват четири стратегии:
обобщаване, генериране на въпроси, изясняване и предсказване. След като учениците
научат стратегиите, те се редуват, като взимат ролята на учител във воденето на диалог за
това, което са прочели.
Реципрочното преподаване е дейност за малки групи, в които учениците се редуват
в четири различни роли, за да се подкрепят взаимно в четенето и разбирането на текст.
Приемайки четири роли и съсредоточавйки се върху доказателствата от текста (вместо
просто да стрелят от бедрото със собствените си мнения) дава възможност на учениците
да научат много чрез тази дейност. Реципрочното преподаване се провежда в групи от
четирима ученици, всеки от които има една различна роля. Дейността е най-ефективна,
ако учениците периодично сменят ролите, или по време на четенето, или за всяка ново
четене.
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Ето ги четирите роли:
Предсказател (Predicter): Този човек говори първи. Преди да прочете текста,
предикторът разглежда заглавието и прави предположение за това какво ще се съдържа в
текста.
Обобщител (Summarizer): След като прочете текста, този човек казва, какво мисли за
какво е текста, параграф по параграф. Целта на обобщителя е да каже основните точки и
да ги свърже с други идеи или да обясни какво означават те.
Разпитвач (Questioner - Задаващият въпросите): Разпитвачът задава въпроси
относно части, които са неясни или объркващи. Разпитвачът може също така да зададе
въпроси, за да насочи разговора към това, което текстът обяснява или как той се свързва с
друга информация, като например искане за повече информация, съгласие или несъгласие
или искане на доказателства.
Изяснител (Clarifier): Изяснителят помага за отговора на Разпитвача и обяснява за
какво се разказва в текста.
Защо да използваме реципрочното преподаване?


Насърчава учениците да мислят по време на четенето.



Помага на учениците да се научат да участват активно и да разбират смисъла на

текста докато четат.


Учи учениците да задават въпроси по време на четенето и помага текстът да се

направи по-разбираем.
Как работи реципрочното преподаване?
Първо, учителите помагат на учениците да разберат как да подобрят разбирането и
да водят групови дискусии, като ги насочват през четири основни принципа. Тези основни
принципи са: обобщаване, генериране на въпроси, изясняване и предполагане. След като
учениците се чувстват уверени в тези основни стратегии, те са готови да вземат по-активни
роли и да станат лидери на дискусиите. След това учителят отстъпва и поема ролята на
треньор в обучителната дейност. Учениците водят дискусии за текста, който са прочели,
като задават въпроси, изразяват своите мисли и мнения и споделят отговорността за
разбирането на текста като група.
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Как да използваме реципрочното преподаване
Преди реципрочното преподаване да може успешно да се използва от вашите
ученици, трябва да са им преподавани и те да са практикували четирите стратегии, които
се използват в реципрочното преподаване (обобщаване, задаване на въпроси,
прогнозиране, изясняване). Един от начините да подготвите учениците да използват
реципрочното преподаване: (от Дона Дейър от Северозападната агенция за регионално
образование в Северна Каролина)
1. Разделете учениците на четири групи.
2. Раздайте по една карта на всеки студент от групата, която идентифицира тяхната
специална роля:


Обобщаващ



Задаващ въпроси



Изясняващ



Прогнозиращ

3. Накарайте учениците да прочетат няколко параграфа от текста в картата.
Насърчавайте ги да използват стратегии за водене на бележки като селективно
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подчертаване или лепящи бележки, за да им помогнат да се подготвят по-добре за ролята
си в дискусията.
4. След като се запознаят с предоставената част от текста Обобщителя ще подчертае
основните идеи до този момент в четенето.
5. След това студента с ролята за задаване на въпроси ще постави въпроси относно
селекцията.


Неясни части



Объркваща информация



Връзки с други концепции, които вече са научени

6. The Clarifier will address confusing parts and attempt to answer the questions that
were just posed.
7. Ученикът с ролята на Изясняващ ще обърне внимание на объркващите части и ще
се опита да отговори на въпросите, които са поставени.
8. Ученикът с ролята на Прогнозиращ може да предложи прогнози за това, което
авторът ще каже на групата по-нататък или, ако това е литературен избор, той може да
предложи какви ще бъдат следващите събития в историята.
След това ролите в групата се сменят като се завъртат с един човек надясно и се чете
следващата селекция. Учениците повтарят процеса, като използват новите си роли. Това
продължава докато се прочете целият абзац. (Източник: ReadingQuest)
9. По време на процеса ролята на учителя е да насочва и да се грижи за способността
на учениците да използват успешно четирите стратегии в рамките на малката група. Ролята
на учителя се намалява, когато учениците се усъвършенстват. (За повече информация
вижте статията "Реципрочно обучение за първичните степени:" Ние също можем да го
направим ").
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ЧЕТИРИ СТРАТЕГИИ, ИЗПОЛЗВАНИ В РЕЦИПРОЧНОТО ПРЕПОДАВАНЕ
Всяка от стратегиите е избрана поради следните причини:
SUMMARIZING/Обобщение

предоставя

възможност

за

идентифициране

и

интегриране на най-важната информация в текста. Текстът може да бъде обобщен в
изречения, в параграфи и в целия пасаж като цяло. Когато учениците за първи път се
запознават с реципрочното обучение, усилията им обикновено се фокусират на нивото на
изречения и абзаци. Когато те станат по-компетентни, те могат да обобщават цели
текстове.

QUESTION/Въпросът, който генерира, подсилва обобщаващата стратегия и носи на
учащия още една крачка напред в разбирането. Когато учениците създават въпроси, те
най-напред идентифицират вида информация, която е достатъчно значима, за да
предостави въпроса по темата. След това те представят тази информация под формата на
въпроси и проверяват дали могат да отговорят на тях, за да се уверят, че наистина могат да
отговорят на тях. Създаването на въпроси е гъвкава стратегия, доколкото учениците могат
да бъдат преподавани и насърчавани да генерират/създават/задават въпроси на много
нива. Например, някои училища изискват учениците да овладеят подробна информация;
други изискват учениците да могат да изучават или прилагат нова информация от текста.
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CLARIFYING/Изясняването е дейност, която е особено важна, когато работите с
ученици, които имат затруднения с разбирането. Тези ученици могат да мислят, че целта
на четенето е да произнасят думите правилно; може да не им създава неудобство, че
думите и всъщност пасажът не правят смисъл. Когато учениците са помолени да изяснят,
вниманието им се привлича към факта, че може да има много причини, поради които
текстът е труден за разбиране (напр. Нов речник, неясни справочни думи и непознати и
може би трудни понятия). Те се научават да бъдат бдителни за последиците от такива
пречки за разбиране и да предприемат необходимите мерки, за да възстановят смисъла
(например, препрочитат, потърсете помощ).
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PREDICTING/ПРОГНОЗИРАНЕТО се появява, когато учениците преценяват какво ще се
обсъди в текста. За да успеят, учениците трябва да използват съответните познания, които
вече притежават по темата. Учениците имат за цел да четат: да потвърдят или да отхвърлят
своите хипотези. Освен това се създава възможност учениците да свържат новите знания,
които ще срещнат в текста със знанията, които вече притежават. Стратегията за
прогнозиране също улеснява използването на текстове, тъй като учениците научават, че
заглавията, подзаглавията и въпросите, включени в текста, са полезни средства за
предвиждане на това, което може да се случи по-нататък.

В обобщение, всяка от тези стратегии е средство за подпомагане на учениците да
изваждат смисъл от текста, както и средство за наблюдение на тяхното четене, за да се
гарантира, че те всъщност разбират това, което четат.
Как успешно да се използва реципрочното преподаване в класната стая?
Красотата на реципрочното преподаване е, че това учебната стратегия е гъвкава,
което позволава тя да се използва в много различни теми. Този метод е предназначен да
даде на учениците по-дълбоко мислене, умения, които те могат да прилагат за цялото си
обучение.
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Съдържание:
Четене: Докато правите реципрочен урок, на първо място учителят трябва да
моделира стратегията за да покаже на ученика какво трябва да прави. Той избира тема и
определя групи. Накарайте учениците да прочетат няколко параграфа от избрания текст.
Насърчавайте ги да използват стратегии за водене на бележки като селективно
подчертаване или лепящи бележки, за да им помогнат да се подготвят по-добре за ролята
си в дискусията. В дадена точка на спиране Summarizer (студента в ролята на обобщаващ)
ще подчертае основните идеи до този момент в четенето. Ученикът в ролята на задаващ
въпроси формулира такива, този в ролята на изясняващ ще отговори на объркващи части и
ще се опита да отговори на зададените въпросите. Ученикът в ролята на прогнозиращ
може да предложи прогнози за това, което авторът ще каже на групата впоследствие или,
ако това е литературен избор, той може да предложи какви ще бъдат бъдещите събития в
историята. След което ролите се сменят.
Математика: Когато преподавате нова математическа концепция, учителят може да
използва тази стратегия, за да помогне на ученика да разбере конкретния проблем и как
да реши определен тип проблеми. Например, учениците могат да разгледат един въпрос и
прогнозиращият може да предвиди как да се реши, отговорът или стъпките. Задаващият
въпроси може да зададе въпрос, какви методи и каква стратегия ще използваме за
решаване, как ще я определим, защо мислите, че това е отговорът и други въпроси като
тези. Clarifier/Изясняващия ще обърне внимание на объркващите части и ще се опита да
отговори на въпросите, които бяха поставени. Обобщаващият ще оправдае отговора и ще
обясни процеса, за да получи отговора.
Наука: Учителите могат да използват тази стратегия, за да обсъдят научния метод,
експериментите или повечето теми. Ако използвате тази стратегия за експеримент,
прогнозиращия ще прогнозира резултата (направете хипотеза). Задаващият въпроси може
да задава въпроси като това, как се измерва това, колко сме добавили, защо го
направихме и т.н. Clarifier/Изясняващия ще разгледа объркващите части и ще се опита да
отговори на зададените въпросите. Обобщаващият ще оправдае отговора и ще обясни
процеса, за да получи отговора в края на експеримента. В този пример ученикът ще има
същата работа по целия урок и ще премине следващия път, когато направи експеримент.
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За да успеят да използват тази стратегия, учителите трябва да се стремят да работят
със ученици в по-малки групи, като гарантират, че всеки член на класа активно участва и
желае да участва. Това е особено важно за по-тихите ученици, които трудно могат да
говорят пред целия клас. Учениците се нуждаят от време, за да научат и практикуват
ключовите стратегии зад реципрочното преподаване; като им дават ясни роли като
обобщаващи, изясняващи, предсказващи или разпитващи, ще им помогнат да останат
ангажирани/заети.

Когато

четат

набор

от

текстове

или

обсъждат

конкретно

предизвикателство, те могат да възприемат своите роли в разбиването на проблемите и
придобиването на колективно разбиране.
Kаква е стойността на реципрочното преподаване?
Известно е, че традиционните и пасивни методи на преподаване не отговарят на
учебните стилове на много ученици, които се нуждаят от по-интерактивен подход. Това
може да доведе до чувство на неудовлетвореност и ниска степен на доверие в учениците
и превръща учебния процес в по-голямо предизвикателство за учителите. Реципрочното
преподаване обаче показва вяра и увереност в способностите на учениците, като им дава
възможност да притежават темите, които се обсъждат. Чрез искането на учениците да
поемат ролята на лидер, учениците трябва да работят заедно, за да разберат текста. По
този начин собствените разбирания на учениците и запазването на знанията се подобряват
значително. Реципрочното преподаване дава възможност на учениците да изградят подългосрочни умения и опит. Учениците получават увереност да поемат ролята на учител и
да научат четирите ключови стратегии, които водят до разбиране. Учениците също така
учат лидерски умения, работа в екип, преговори, слушане и умения за съвместна работа;
всички от които са от съществено значение за успешна кариера по-късно в живота. С
реципрочното преподаване дори и най-тихите ученици могат да станат активни учащи и да
се почувстват ценна част от своя клас. Учениците могат също така да използват новите си
умения, за да преодолеят бъдещите предизвикателства в обучението. В известната си
книга "Видимо учене" Джон Хатти призна силната връзка между задържането на знания и
реципрочното преподаване. Hattie класира реципрочното обучение като номер три в
първите 49 най-ефективни стратегии за преподаване. Като водещ глас в глобалното
образователно развитие, това е силна подкрепа за силата на взаимното преподаване.
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Как този метод е от полза за учителите?
Реципрочното преподаване дава добра възможност на учениците да работят
открито с учителите и да обсъждат най-добрите начини за разбиране на груповия текст.
Учителите, които са отворени за нови идеи и обичат да използват образователни
видеоклипове или казуси за подпомагане на разбирането, ще намерят реципрочното
преподаване за изключително полезен подход. Реципрочното преподаване е вълнуващ
процес, при който учителите могат да видят как учениците им преодоляват сами
предизвикателства и стават по-уверени на всеки етап. Посоченият по-долу цитат от
изчерпателния доклад на Браун и Палинчар за реципрочното преподаване показва колко е
важен този подход, така че учителите да могат да идентифицират степента на разбиране
на учениците: "Реципрочните преподавателски практики принуждават учениците да
отговорят, дори и да не са на експертно ниво. Но тъй като учениците реагират, учителят
има възможност да прецени компетентността им и да даде подходяща обратна връзка. По
този начин подхода дава възможност на учениците да покажат своето ниво на
компетентност, което при много подходи се маскира от склонността на учениците да не
отговарят, докато не достигнат пълната си компетентност. "Реципрочното преподаване
значително подобри грамотността, уменията за четене и мислене на учениците от цял свят.
Това е иновативен метод в класната стая, който залага на доверието в най-младите ни
поколения и по този начин им помага да достигнат пълния си потенциал.
Няколко причини, поради които учителите трябва да изберат реципрочното
преподаване като подходящ инструктивен подход, за да помогнат на учениците да
разберат труден текст:


Заради акцента си върху четенето с разбиране - особено в краткосрочен



Лесна употреба и гъвкавост с различни учебни стилове и формати.



Помага на начинаещите читатели да научат и усвоят стратегиите, които

план.

отличните читатели използват, тъй като начинаещите практикуват и развиват
уменията, необходими за разбиране и учене.


Реципрочното преподаване предостави множество възможности за

преподаване и укрепване на стратегиите.
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Реципрочното преподаване е лесно разбираемо и усвоимо от учителите

и учениците, независимо от нивото на обучение в четенето на изследвания и
приложения. Реципрочното преподаване лесно се преподава на родителите.
Реципрочното преподаване кореспондира с новата дефиниция за четенето, която
описва процеса на четене на интерактивен, в която читателите взаимодействат с текста,
като е активиран техният предишен опит. За разлика от началното училище, повечето
ученици от средното нямат само един учител, който преподава по всички предмети и
трябва да се приспособят към различните стилове на преподаване. Реципрочното
преподаване позволява на учениците да следят напредъка си и да поемат крайната
отговорност за ученето от текста, независимо от съдържанието, обхванато в даден клас.
Този метод позволява на учениците да са

по-ангажирани с четене и учене. Чрез

придобиването на контрол върху ученето, докато те четат, учениците също имат
потенциала да станат по-добри самостоятелни регулатори на тяхното четене.
Реципрочното преподаване драстично подобрява качеството на дискусиите в класната
стая, тъй като всички ученици са способни и се очаква да участват и да предоставят
информация и мнения в груповия диалог. Когато се комбинира с използването на четене
на списания и писане на указания, реципрочното преподаване също се оказва много
ефективно в помагането на учениците да станат по-добри в писането.
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ГЛАВА 7: ИНТЕГРИРАНЕ НА ИЗКУСТВОТО В ПРЕПОДАВАНЕТО И ИЗУЧАВАНЕТО НА НАУКИ
Автор: Andrea Anzanello, Pixel Associazione

Основните цели на образованието е да изгради хора, които са в състояние да правят
нещата творчески и изобретателно, а не само да повтарят това, което другите са
направили. Още повече, образованието се стреми да формира такива хора, които не
приемат всичко което им се предлага, а такива които са критични и искат да проверят това
което учат.
Според основните държавни
стандарти

самото

знание

е

остаряло и учениците трябва да
бъдат подготвени,
създават

и

да могат да
откриват,

да

комуникират, да си сътрудничат и
да мислят критично за решаването
на проблеми. За да успеем в
днешния свят, учениците ще се
нуждаят

от

набор

от

умения,

различни от тези, които се изискват
в

миналото,

просто

класът,

организиран в "седи и взима" не се
изисква в днешно време и не им
позволява

да

развиват

необходимите умения.
В общи линии интеграцията
на изкуството е подход към преподаването, в който учениците се занимават с творчески
процес, свързващ една художествена форма с друга предметна област и им позволява да
развиват постижения и в двете.
Що се отнася до науката, хората понякога не я виждат като нещо свързано с
творчеството, макар че тя е неразривно свързано с естеството на самата наука, а сред
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учените съществува обща мисъл, която разглежда научното знание като продукт на
творческото мислене.
Нещо повече, образът на учен, който сам открива решения е рядък в наши дни.
Действително взаимодействието между учените е от решаващо значение за създаването
на знание, затова се смята, че творчеството се проявява от взаимодействието между
учените. Ако погледнем към миналото, историята на науката е по-свързана повече с
изкуството, отколкото се мислите, като се има предвид, че въображението и
вдъхновението се споделят както от учени, така и от художници, особено когато става
дума за естетика, където в момента на създаването границите на науката и изкуството
престават да съществуват и естетиката играе централна роля.
Сравнявайки научната и художествената креативност, първата е резултат от
делиберативна когнитивна функция, тъй като изисква постоянно внимание и фокусиране
върху идея или проблем, докато последната се отнася до спонтанно и емоционално
функциониране. Сравняването на двете е важно, особено от образователна гледна точка,
тъй като те са свързани по различен начин на творческо ниво, но в същото време
изкуството е по-въображаемо и в науката логиката винаги е допълнение към
въображението. Това би могло да доведе до свързване на научната креативност с
въображение и логическо мислене и тези две понятия са много важни, когато се насочим
към научно творчество в контекста на училищното научно и научно образование, тъй като
може да осигури потенциала и обосновката за
проектиране

на

дейности

и

насърчаване

на

творчеството в научното образование.
Във връзка с гореспоменатите концепции някои
обучители вече са започнали да добавят "А" към
акроним STEM (Science, technology, engineering и
matematics), създавайки

новия

акроним STEAM

(Science, technology, engineering, arts, matematics)..
Важността на изкуствата в образованието
Интеграцията на изкуствата е съсредоточена върху
използването на техники и дейности от изкуствата за
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преподаване на не-художествени дисциплини или интегриране на други предмети в
учебната програма по изкуства. Според изследванията в тази област интеграцията на
изкуствата е особено важна за огромния брой педагози, тъй като представлява основен
елемент, който увеличава и утвърждава ангажираността на учениците, уменията им за
мислене в критични моменти и творческите отзиви. С разработване на интегрирането на
изкуствата в учебната програма може да се развие култура, основана на критично
отражение и иновативни подходи за преподаване и учене, като същевременно се създава
усещане за общност между преподавателите, персонала и учениците.
Според речника на реформата в образованието ангажираността на учениците се състои в
"степента на внимание, любопитството, интереса, оптимизма и страстта, които учениците
показват, когато се учат или ги учат, което се простира до степента на мотивация, която те
трябва да научат и напреднат в тяхното образование ". В Университета в Оклахома Сити се
провежда програма за интеграция на изкуствата, за да се изучат резултатите от подхода за
обучение на учениците по различни предмети. Учениците бяха помолени да разработят
лични творчески проекти, вместо да се фокусират върху обикновената запомняща се
работа, като по този начин разпознават ефективността на активната и творческата учебна
среда и новите педагогически промени в учебната програма, които подобряват своя
учебен опит. Този пример показва колко е важно учителите да предоставят на учениците
по иновативна и желана учебна програма и че обратната ситуация може да доведе до
загуба на финансиране и време, особено в тези класове с ниски доходи, малцинства и
ученици в риск. Това подчертава как интеграцията на изкуствата в училищата може да
създаде по-силно чувство за общност, креативност и ангажираност.
Нещо повече, интеграцията на изкуствата в нетехнологични дисциплини, освен че
предлага на учениците обогатен и ценен учебен опит им позволява да подобрят
въображението си и да мислят критично по време на учебните занимания в клас,
благодарение на разработените им творби. Интеграцията на изкуствата дава възможност
на учениците да анализират и критикуват произведения на изкуството, докато откриват
собствения си свят, разработват своите презентации и творчески проекти, които им
позволяват да подобрят своите анализи, синтетизиране и оценяване на способностите.
Когато творят, учениците представят високо ниво на мисловни умения, като могат да
оценяват и свързват съдържанието с реалния свят и да се учат от грешките, да правят
критични преценки и да ги оправдават.
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Изучаването на изкуства по този начин може да бъде истински елемент, който
помага на учениците да бъдат по-творчески и изразителни. За да се постигне това,
изкуствата трябва да бъдат преподавани чрез специфични техники или навици, които
помагат на хората да мислят различно, като се съсредоточават върху творческите процеси,
които помагат на учениците да развиват своята креативност. Освен това учениците и
учителите трябва да поемат рискове, като насочват техните преподавателски и учебни
дейности към самите тях, като се има предвид, че това е мястото, където творческото
самоизразяване може да бъде подкрепено и оценено.
Изкуство и научна образование
Що се отнася до изучаването на науки, един от проблемите, които често се появяват
в часовете, се отнася до факта, че откритостта и свободата, използвани в реалната наука,
трудно се постигат по време на часовете по наука, тъй като учителите обикновено оформят
запитванията на учениците, като улесняват и сбиват информацията до нуждите на часа. В
училищата творчеството все още не се използва толкова много в сравнение с творчеството,
което ученикът трябва да приложи, за да подходи към даден научен проблем. Това зависи
и от факта, че творчеството е вградено в знанията за съдържанието, а когато става дума за
научно съдържание, учителите трябва да са в състояние да позволят на учениците да се
учат, но без да възпрепятстват творчеството си. За да се справим с този проблем,
съществуват няколко начина по които научното образование насърчава и подобрява
нагласите и уменията на учениците, така че независимо от тяхната творческа способност,
това се случва по-ефективно ако се превърнат в постижения. На първо място, за да се
насърчи творчеството, човек трябва да има големи познания за научното съдържание и
учениците трябва да имат колкото се може повече знания в областта. На второ място, тъй
като творчеството в научното образование е за мислене с въображение, насърчаването на
творчеството в училищния контекст означава, че то се извършва в не критична среда.
Освен това трябва да се даде важно място на изображенията и визуализацията в научното
образование и накрая учениците трябва да имат възможността да взаимодействат в
социална обстановка, докато мислят с въображение и по различни начини. Това са
основните задачи на учителите за да осигурят на учениците среда, която им позволява да
използват свободно творчеството си. За целта съществуват някои дейности, които помагат
на учениците да създават уроци по научно образование:
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Решаване на творчески проблеми (например съдбата на земята след

изчезването на слънцето)


Решаване на проблеми в контекста на науката, технологиите и

обществото (например, как технологията може да повлияе на околната среда в
бъдеще).


Креативно писане (например за роман: ден без гравитация)



Творческо научно проучване (например начини за затопляне на водата

при отсъствие на метални контейнери)


Творчески аналогии за разбиране на феномени и идеи (например

феноменът на резонанса)


Предизвикайте учениците да намерят връзки между очевидно

несвързани факти и идеи (например каква би била връзката между законите на
Нютон, медицинска сестра и футболист?)


Разкриване на мистерии (напр. Детективска работа, за да се обясни

изчезването на нещо като някакъв обем течност, за да се намери нещо, което
липсва, като лъч светлина, да се намери връзка между привидно несвързани идеи,
както в случая между крадец, полицай и скоростта на светлината)
Сближаване на преподаването и изучаването на науката чрез изкуството (например
използване на фотография и колаж за представяне на резултатите от изследване на тема
като ефекта на съвременната технология върху ежедневието)
Що се отнася до изкуствата, прилагани към научното образование, откритото
разследване се счита за най-ефективния и използван начин за насърчаване на
творчеството. Привличането на учениците в този подход в класната стая би могло да
помогне за изграждането на нови концепции, като същевременно развива способности и
нагласи за творческо мислене. Сред всички различни отворени процеси на разследване,
които могат да се развият по време на учебните часове, подготовката на хипотези се счита
за най-ефективният подход за създаване на връзка между предишни знания и опит, като в
същото време позволява практикуване на научно изследване, последвано от повишаване
на творчеството.
Друг ефективен подход, който помага за повишаване на творчеството в научното
образование, е използването на творческо писане. Този път води до разработването на
нови идеи, а личните аналогии помагат да се насърчи въображението, което дава на
учениците по-добро разбиране и нови перспективи пред научните процеси. Отчитайки
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тези аспекти, творческото писане може да бъде ефективна стратегия, която позволява
развитието на въображението на учениците, творческото мислене и разбирането на
научните концепции.
Освен предишните два подхода които се отнасят до използване на изкуството в
научното образование, изследователите твърдят, че решаването на креативните проблеми
е друга обща и ползотворна стратегия за насърчаване на творчеството в научните
дисциплини. Този подход дава възможност на учениците да се справят с отворени
проблеми или задачи, които изискват творчески решения. Този модел се състои от шест
етапа, т.е. намиране на проблем, намиране на данни, откриване на проблеми, намиране
на идеи, намиране на решения и приемане. Във всяка стъпка учениците трябва да
преплитат способността да намират много идеи, което е процес за различно мислене със
способността да анализират идеи и да правят избор, известен като конвергентно мислене.
Изследванията върху решаването на творчески проблеми показаха, че учениците могат да
постигнат различна степен на успех в областта на научното образование.
Педагогически ефекти от интегрирането на изкуството в научното образование
Както твърдят някои изследователи, включването на изкуствата в учебните планове
за науката трябва да се основава и на педагогически причини, тъй като изкуствата
предлагат възможности за задълбочаване, продължително творчество и промяна на
възприятието. Първите две са необходими за да се преодолее основният проблем на
преподаването на науката, а именно да се ангажират учениците да им помагат да намерят
мотивацията си; последният разглежда значението на промяната на перспективата като
важен елемент на преподаването като цяло и в частност на науката. Обикновено данните
се възприемат като по-малко убедителни от изкуствата, които имат силата да привличат и
да натоварват емоционално учениците; изследователите са показали, че научните факти за
Земята се считат за по-привлекателни, когато се представят от снимки или колажи или
дори се драматизират от самите ученици.
По-специално, включването на изкуствата в преподаването на науката се счита за
плодотворно от педагогическа гледна точка, тъй като може да насърчи различни аспекти
на ученето, като например:
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Ангажираност

Дейностите свързани с изкуството насърчават
ангажираността, тъй като осигуряват възможности за
потапяне

Креативност

Дейностите свързани с изкуството
възможности за продължително творчество

Красота/Естетика
Изграждане
идентичност

предлагат

Дейностите свързани с изкуството предлагат на
учениците възможности за подход към естетическите
елементи.
на
Дейностите свързани с изкуството помагат на
учениците да се опознаят.

Самоусъвършенстане

Чрез
самостоятелно
насоченото
обучение
и
самоизразяване, художествените дейности осигуряват
възможности за самоусъвършенстване.
Познавателни умения Дейностите свързани с изкуството предлагат отлични
конгнитивни
възможности за наблюдение и други научни умения.
Поемане на рискове

Дейностите свързани с изкуството насърчават
импровизацията и експериментирането в не-застрашаваща
среда.

Запаметяване

Интеграцията на изкуствата подобряват дългосрочната
памет.

Увеличаване на знанията

Дейностите свързани с изкуството улесняват
създаването на невронни пътища и развитието на силни
синапси.

Добри двигателни умения

Дейностите свързани с изкуството помагат на много
малки деца да изграждат същите умения, които използват в
писмен вид.
Дейностите свързани с изкуството могат да предложат
възможности за слушатели и зрители.

Учебни стилове
Множество
интелигенции

Дейностите свързани с изкуството предлагат
възможности за стимулиране и упражняване на различни
интелигенции.

Себеизразяване

Промяна
перспективата

Дейностите свързани с изкуството могат да помогнат на
учениците да изразят не само техните мисли, но и
въображението и чувствата си.
на

Чрез насърчаване на по-фокусиран начин да се види
реалността
чрез
акцентиране
върху
детайлите,
художествените дейности могат да улеснят промяната в
гледната точка на учениците по отношение на света като
цяло.
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Използването на изкуството в науката е процес, който не е лесен и в повечето от
случаите е предизвикателен. Всъщност, за да може учителят да определи найподходящата форма на изкуството, той или тя трябва да вземе под внимание различни
аспекти като възрастта на учениците, техните оценки, наличието на материали и
концепциите на целевите групи. Съществуват различни начини за свързване на изкуствата
с научни концепции, например компютърните технологии могат да бъдат добър
инструмент, използван както от ученици, така и от учители, тъй като дава възможност на
първите да развият множество форми на представителство. Учениците могат също така да
изучават живота на великите учени, докато разработват скрипт за пиеса в който те могат да
драматизират важни събития от живота и творбите на учените. По този начин учениците
имат възможност да научат естеството на науката като цяло, както и специфичното научно
съдържание. Драматизацията на историческите събития позволява на учениците да научат
и за противоречията, историческите експерименти и съвременните социално-научни
въпроси.
Интеграция на изкуствата и хора в неравностойно положение
Изследванията върху интеграцията на изкуствата в научното образование започнали
да показват положителни резултати също така и в контекста на хората в неравностойно
положение и как тези подходи могат да окажат въздействие по-късно върху тях.
Възможно е да се насърчава ученето чрез и с изкуствата с четири стила за
интегриране в класната стая:
 Подход за интелектуална интеграция: когато учителите използват този
подход, това означава, че те привличат изкуства като допълнение за специфичен
аспект от учебния си план.
 Съвместен подход на когнитивната интеграция: Този метод има за цел
да обедини

стандартите в изкуството с основните учебни програми, за да

създаде връзка и да разграничи процеса и продуктите на ученето.
 Ефективен интеграционен подход: при този подход изкуствата се
използват като допълнение към учебната програма, напр. реакция на музиката
или изкуството като самоизразяване.
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 Подход за социална интеграция: този подход има за основна цел
включването на родителското участие чрез училищни пиеси или други
изпълнения.
Съвместния когнитивен подход е добре оценен, когато учениците трябва да
използват различни мисловни умения, докато изкуствата са интегрирани с други аспекти
на учебната програма. Различни изследвания показват, че Универсалният дизайн за учене
(UDL) е приет от различни институции и се считат за първоначалните партньори в
изкуствата. Тази взаимосвързаност идва от различни аспекти на образованието, които
могат да бъдат намерени както в изкуствата, така и в UDL, като осигуряването на
множество средства за представителството, множество средства за ангажиране и
множество средства за действие и изразяване. Освен това интеграцията на изкуствата се
счита за естествено ангажиране, тъй като учениците имат възможност да правят
индивидуални избори, самостоятелни и саморегулирани чрез съвместно обучение с
връстници. Както беше споменато по-горе, чрез интегрираното обучение по изкуствата
учениците имат възможността да се занимават с творчески процеси, който се считат за
универсален начин за учене. Всъщност, учениците чрез различни стъпки представяне,
изследване и възприемане; изследване и експериментиране; създаване; отразяване,
оценяване и ревизиране; споделят своите резултати с другите. Те правят това, докато са в
непрекъснат размисъл и самооценка със своите връстници и учители.
Ако погледнем различни страни, в Япония, Холандия и Унгария има силна връзка с
участието на изкуствата в различните предмети и по-специално в научното образование.
Освен това бяха проведени проучвания за въздействието на интеграцията на
изкуствата в образованието върху хората в неравностойно положение. В тези проучвания
за ученици в неравностойно положение се считат хора с увреждания, които са в
неравностойно положение и учат на майчиния език на страната (повечето от тях са били
обучавани на английски език, тъй като повечето от тези изследвания са проведени в САЩ).
Изследователите са установили, че учениците, занимаващи се с интегрирано обучение по
изкуства, развиват метакогнификацията, която оказва влияние върху техните когнитивни
умения, знания за съдържанието, постоянство и самооценка по двупосочен начин.
Съгласно социалната когнитивна теория, разработена от Бандура, учебната дейност е
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взаимодействаща в рамките на различни области на мислене и знание и е повлияна от
лични, социални и поведенчески променливи.
Друго важно откритие относно трите измерения или разпознаването:
• Любов и приятелство
• Права
• Солидарност
Всички тези форми на разпознаване идват от предварителни взаимоотношения,
правни отношения и ценности и осигуряват емоционална подкрепа, уважение и зачитане
на другите. Изглежда, че интеграцията на изкуствата осигурява тези три форми на
признание, създавайки среда, която улеснява високата ефикасност при учениците за
самостоятелна работа. Следователно, учениците, които подобряват своите емоционални
способности, са по-склонни да показват умения за саморегулиране, като например
задаване на цели, самоконтрол, самооценка и стратегии за учене. Учениците, които
демонстрират множество средства за представяне, множество начини на ангажираност и
на действие, ще използват тези поведения в ученето чрез изкуство, като по този начин ще
получат признание в тяхната общност, защото те допринасят по положителен начин. По
този начин учениците ще избират по-сложни дейности, които изискват повече усилия,
увеличавайки академичните си постижения.
Тези резултати подчертават едно от най-важните предизвикателства на 21-ви век, а
именно възможността учениците в неравностойно положение да имат достъп до
висококачествено образование, като преодолеят тази образователна пропаст чрез
интегрирането на изкуството в образованието.
Уроци по STEAM
Няма типичен STEAM урок, тъй като той му може да се промени в зависимост от
класа, предмета, както и от учителя и учениците. Един пример може да бъде извлечен от
метода на преподаване на TAP; един "STEAM" клас може да започне с десет минутно
загряване на учениците, които се разтягат, докато преглеждат предишния урок и получават
представа за нови концепции, които ще учат в този ден. След тази уводна част се въвеждат
нови понятия и се представя новият материал, като в същото време на учениците се
демонстрират дейностите за деня; тази втора част може да продължи около двадесет
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минути. Третата част е по-практична, при нея учениците се занимават с решаване на
проблеми, като прилагат новите знания, записани в предишната част. В този раздел
учителя дава обратна връзка на учениците, за да могат да подобрят знанията си. Тези
дейности могат да продължат около петнадесет минути. В последната стъпка от урока
STEAM учителят извършва обстоен преглед на целия урок, оценявайки напредъка,
постигнат от учениците.
С тази рамка на урока STEAM може лесно да се разбере, че научното знание може да
върви заедно с хуманистични методи за сътрудничество, за да се научат STEM теми.
Визуализацията може да бъде добър практически пример, ако се приложи към казаното
по-горе. Урок по визуални изкуства е полезен начин да се помогне на учениците да научат
за природни обекти с цел подобряване на техните умения за наблюдение. Когато
учениците са помолени да скицират понятията, които се опитват да научат, докато
използват научни комплекти, им помагат да работят отблизо и да следят своето обучение.
Рисунките, направени от учениците, са важен инструмент за учителите, защото могат да
разберат за погрешното схващане, което учениците имат по отношение на даден урок и да
се опитат да ги решат в началото на следващия урок, като го преразгледат чрез загряваща
сесия.
Езикът също играе важна роля в STEAM часовете. Разбирането на академичния език
на учебните дисциплини представлява голямо предизвикателство за учениците, тъй като
това е специфичен език, който използва сложни думи и по-голямата част от времето се
намесва в ученето на учениците. В този случай драматизациите са един от най-добрите
начини за включване на учениците в научното образование. Чрез ролевата игра могат да
разберат и изследват как учените извършват изследвания, описват своите открития и
създават връзка между науката и ежедневието.
Според учителите творческите дейности като танците представляват един от найполезните инструменти за учениците, за да получат научни познания за концепции, които
не могат лесно да бъдат наблюдавани. Действително тази конкретна методология помага
на учениците по два конкретни начина: позволява на учениците активно да се
съсредоточат върху урока и им помага да трансформират концептуалната информация,
предлагана от урока по наука, до личния опит.
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Примери за форма на изкуство
Друг

важен

аспект

се

отнася до възможността
да се представят всички
научни

понятия

чрез

формата на изкуството.
Изследователите твърдят,
че

този

въпрос

обикновено

има

положителен отговор, но
избраните
концепции

научни
трябва

да

бъдат поставени вътре, например движението на морските вълни и генериране на енергия.
Това означава, че ако искаме лесно да адаптираме научна концепция към изкуството,
учителите и учениците трябва да избират явления и ситуации, които могат да илюстрират
естетически включените концепции.
Сред всички различни форми на изкуството, някои от тях са по-препоръчителни, за
да дадат на учениците педагогически инструменти и резултати. Визуалните изкуства, като
фотография, живопис и рисуване, са една от най-добрите форми на изкуство, които трябва
да се включат в преподаването на науката. Тези видове изкуство позволяват на учениците
да разбират и развиват своето съзнание относно красотата на природните обекти и
явления. Типични примери са снимките, представляващи водни капки или снежинки.
Други две форми на изкуство, които влияят позитивно върху изучаването на науката,
са танците и разказването на истории. Първата заедно с музиката е перфектният
инструмент за представяне на научна концепция или явление. Приказките, разказването
на истории се счита за добър посредник на интеграцията между изкуството и науката, тъй
като помага на учениците да преминат през целия процес на научна концепция или
естествено събитие.
Обаче изследователите са установили, че поезията е високо оценена форма
използвана за изкуство, което може да се приложи към научното образование, тъй като
включва две области, които обикновено са забравени в научните класове, а именно
афективна област и творчество.
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Танци
Практически пример се отнася до темата за това, което е необходимо да се направи,
за да включите електрическа крушка, така че учениците да могат да научат научни
концепции, свързани с магнетизма и електричеството чрез танци. По време на загрявката
учениците трябва да преразгледат концепцията за последния урок по отношение на
ролята на електроните и те правят това, докато танцуват наредени в линия, за да
пресъздадат пътя, по който електроните се движат в D-Cell батерия, от отрицателния към
положителния полюс, движещи се по протежение на жицата, където отново влизат в D-Cell.
Един ученик трябва да играе ролята на превключвателя, поставяйки се между линията и
положителния полюс, така че въображаемата крушка да се включи и изключи. Учениците
трябва също така да научат кратко изречение, за да "включат и изключат" потока на
електроенергия, така че учениците, които играят ролята на електроните, да знаят кога да
продължат да се движат и кога да спрат.
След като учениците разберат какво да правят, човекът, който играе превключвателя,
се отстранява и учителят ги моли да създадат модел на еднопроводна верига, която
използва батерия, за да запали крушка с помощта на творческо движение. В този момент,
когато ученик започне да задава въпроси за това как да направи тази дейност, и се
обссъжда в групата за намиране на решение, учителят може да разгледа темата, като
разбрана от класа, и може да продължи с по-трудни дейности, за да позволи на учениците
да получат повече знания за темата, като попита как могат да създадат верига, която
включва два проводника и един превключвател, отваряйки по този начин друга дискусия
сред учениците.
След тази дейност учителят може да продължи напред, като накара учениците да
приложат придобитите познания по нов и различен начин, например чрез преобразуване
на електричеството вместо в светлина в движение чрез създаване на двигател. В този
момент започва нова дискусия между учениците относно различните части на двигателя и
учителят ги разделя на групи, за да представят батерията, двигателя и превключвателя,
така че да могат да намерят един артистичен начин да представят задачата.
Поезия
Поезията помага на учениците да развият способности, като изображения, метафори,
аналогия и комуникация, които са много важни както в науката като цяло, така и в
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научното образование. Когато ученик се опитва да напише стихотворение, се използват
както неговите предишни знания, така и научното познание, за да илюстрира научните
концепции и явления. Това показва, че поезията може да се използва по различни начини
и различни моменти по време на научното преподаване, например, един учител би могъл
да използва поезия в началото на урока като представяне на това, което той или тя би
искал да обясни. Тя може да се използва и като кулминационна дейност, за да мотивира
словесната и езикова дейност на учениците или като задача, в която учениците трябва да
покажат какво са научили по време на конкретен урок.
Всички тези положителни аспекти на поезията помагат да се засили значението на
научното съдържание. Тъй като много научни концепции са абстрактни, учените се
основават на метафори и създават модели, които помагат на хората да разбират и
концептуализират знанието. Това е осъществимо, защото науката, също така и поезията, се
нуждае от метафоричен език, който да бъде използван.
Според изследователите, стихотворенията не са написани само, за да общуват с
информация, но и да разширяват усещането и възприятието на човека за живота и
изострят връзката със света. Вземайки под внимание това, свързването към концепции и
опит е много важно за преподаването на науката, а учителите по природни науки трябва
да осигурят връзка с друг опит, за да получат положителни резултати в научното обучение.
Интегрирането на поезията в учебния план за наука може да разшири резултатите от
обучението по много начини. Робърт Ягър твърди, че има шест области на научното
образование: концепции, умения за работа, творчество, ефективни умения, приложения и
светоглед. Поезията, приложена към науката, може да помогне за развитието на две от
шестте области, а именно творчеството и ефективните умения. По отношение на първата,
поезията включва визуализиране и създаване на мисловни образи, комбиниране на идеи
по нови начини и предаване на информация. Освен това поезията помага на учениците да
развиват положителни нагласи към науката, да изследват човешките емоции и да развиват
чувствителност към останалите, които са елементи, свързани с ефективните умения.
Поезията и науката често се описват като два противоположни елемента, първият
емоционален, креативен и красноречив, а другият - безличен и рационален. Различни
изследователи са проучили този проблем и са разработили три категории, основани на
стихотворенията, които учителите са написали: някои стихове са били задълбочени
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стихове; други бяха по-забавни и развълнувани; и някои други подчертаващи
въображението и емоцията. Резултатите отчитат факта, че учителите пожелават чрез
поезия учениците да се справят с концептуална промяна и преструктуриране на идеи,
които ги карат да се изправят пред живота си по няколко начина.
Освен това творческото писане помага на учениците с умения за решаване на
проблеми. Всъщност, учениците с нагласи към решаването на проблеми обикновено имат
желание и увереност да поемат различни проблеми, отчитащи различни перспективи за
сложни задачи.
Експериментът е проведен в САЩ, за да могат учениците в девети клас да придобият
познания по темата за часа по науки. За целта учениците са избрали тема, която да се
развива под формата на стихотворение, а учителите дават модели за качество на поезията.
След като учениците написаха стихотворението, им бяха зададени няколко въпроса, като
например, какво са научили, най-трудната част при написването на стихотворението, найприятната част от проекта, какво научиха за себе си по време на процеса и дали
възприемането им на науката за земята се е променила след тази дейност. Като цяло,
учениците реагираха положително на тази дейност, твърдейки, че откриват друг начин на
учене и че образованието не е нужно да бъде скучно. Освен това те смятат, че поезията
може да помогне да се разберат по-добре научните понятия и че "правенето на
изследвания" по конкретен въпрос, като минералите в този случай, може да бъде
интересен и мотивиращ. Друго положително наблюдение, направено от учениците, се
отнася до способността да изпълняват задача, като същевременно дават информация на
други хора по необичаен начин. Учителят от друга страна описва този опит положително и
насърчително, тъй като мнозинството от учениците се чувстваха ангажирани с
преподаването на науката чрез поезия.
Заключение
Часовете по STEAM показват висока ефективност, ако се използват като допълващи
часа по природни науки. Наистина се вижда, че след теоретични дейности, свързани с
научни дисциплини, учениците все още имат проблеми, с усвояването на трудни теми с
техният речник и концепции. По този начин часовете по STEAM дават на учениците две
важни характеристики: възможността да възприемат изкуствата, които в противен случай
не биха се научили, и да изпитат научните понятия и речник с нова перспектива, която е
по-приятна за тях.
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Като цяло учителите, когато са интервюирани от изследователи, дават положителна
обратна връзка относно преподаването на науката чрез методологията на изкуствата.
Учениците получават много учебни и лични придобивки, когато получават "двойна доза"
от часа по науки; първо чрез преподаване на научни понятия и лексика по време на общ
урок и след това чрез преглеждане на тези теми чрез уроци по изкуства.
Това допринася за факта, че изкуствата не са само независими дисциплини, а
инструменти за изобразяване и разбиране на "външния" свят. Както децата се научават да
броят преди официалното посещение в училище, учениците могат да научат изкуствата,
преди да бъдат обучени в час. За съжаление днес изкуствата все още се разглеждат като
нещо лично, а не като широка връзка между различните дисциплини, но се установява, че
чрез изкуствата учениците стават все по-ангажирани в училище и особено в научните
предмети, надхвърляйки простата добра оценка в теста и заинтересувайки се в
разбирането и придобиването на знания за науката и реалния живот.
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ГЛАВА 8: ОБРАТНОТО МИСЛЕНЕ В ПОДОБРЯВАНЕТО НА РАЗБИРАНЕТО НА НАУКИТЕ
Автори: Romans Vitkovskis, Uldis Heidingers, Latvian Education Foundation

Фактът, че учениците са
склонни да пренебрегнат в
известна
степен
предметите от областта на
науката, технологиите и
математиката, може да
бъде свързан с тяхното
убеждение, че знанията,
дадени в училище по тези
теми
са
безнадеждно
остарели, безполезни в
ежедневната практика и
поради това те губят
мотивация. Това схващане
става дори по-силно докато
интернет е пълен с
отговори и готови решения на всички поставени въпорси по време на образователния
процес. Разбирането на предметите и останалите неща отслабва още повече, ако те се
считат за безполезни.
За да не бъде абсолютно отхвърлен, всеки курс трябва да включва основната
философия на изучаването му, структурата и темите, които се разглеждат в него, както и
необходимия минимум за да се запознаят с актуалността на темата. Очевидно е, че в
STEM предметите учебното съдържание има повече или по-малко достатъчно информация
за актуалността на темите, но е важно разбирането й. Ако то липсва, учениците започват
да не харесват и да отхвърлят предмета. Това е така и във всекидневния живот, когато се
натъкваме на нови концепции, отношения, инженерно-технически решения и други нови
неща. Следователно, заедно със изграждането на мотивация, трябва да намерят средства
за постигане на разбиране и знанията трябва да са приложими не само в областта на
изучавания предмет. За тази цел е полезно обратното мислене, което се разглежда в
настоящата статия. Ако някой има способността да намали съдържанието по предмета
като го приспособи къв други неща или други хора, които са му били известни преди, това
е пример за ограничено обратно мислене. Ако човек има способността да прави това във
всяка ситуация, можем да говорим за обратно мислене, както ние го разбираме.
Практиката в създаване и използване на модели по даден предмет + модели в
други теми и демонстрацията как този подход се използва универсално и съзнателно,
показват че той ви позволява да разберете много нови неща, постепенно привиквате към
неволно използване на моделите и помага да се “разбере идеята”, което в крайна сметка
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води към подсъзнателно използване на моделите. Обратното мислене е един от
феномените, типични за човешкия мозък, и както показва нашата 8-годишна пракитка
(www.goerudio.com [5]), е напълно възможно. Учениците са способни да съдават модели,
които отговарят на въпроса „ЗАЩО“, а създадената база от модели позволява да се
изобретят или преоткрият нещата отново. Това вече е достъпно в публичното
пространство като резултат от експерименти (www.goerudio.com), показващ модели на
ученици по теми от STEM предмети.
Обратното мислене и как да го разпознаем
Обратимите/обратните процеси са специфична категория, защото е невъзможно да се
обърнат някои процеси. Например да превърнете печена патица обратно в жива патица,
но парата може да
кондензира и да се върне
обратно в течна вода.
Обикновено при обратното
действие е възможен само
приблизи-телен резултат,
тъй като може да има
обекти, които да не са
участвали в директния
процес. Например, когато
интегрираме
една
функция, не можем да сме
сигурни коя точно е
изходната
функция.
Резултатът е с точност до
константа.
Научните открития и инженерните технически решения често се правят благодарение на
способността да се виждат сходствата в различните области и да бъдат комбинирани. Те
включват не само експериментални данни, но и нещо създадено от други хора. За да
направи това, човек трябва да разбере резултатите, постигнати от другите. Ако целта е да
се създаде нещо ново, човек трябва да може бързо да разбере нещата (концепции и
връзки) в други области, как са били открити и защо не работят по някакъв друг начин.
Обратното мислене, както е описано в тази статия, е способността да се използват идеи от
една област в друга на ниво от ежедневието. Това може да бъде наблюдавано, когато се
погледне как човек е способен да обясни (преди всичко на себе си) неща с модели, т.е.
неща от една определена област като част от друга област. Ако човек е способен на това
не само в професионалната област, но и в ежедневието, то можем да кажем, че той
използва обратното мислене. Ако човек е способен на това само в прафесионалната
област, той използва ограничено обратно мислене. Пример за това меже да бъде един
автомеханик, който може да използва модел и да обясни как работи окачването на
автомобила, но не може да намери модел, с който да обясни как работи пералнята му. Ако
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той имаше обратно мислене, той би могъл да използва модел, за да обясни как работи
пералнята му, както и защо връзката му със съпругата му става все по-слаба. Обратното
мислене може да се признае само ако човекът може да създава модели на практика във
всички ситуации и във всяка област от живота си.
Необходимостта от обратно мислене
Не много отдавна уменията и знанията, придобити в училище и университета, бяха
полезни дълги години след това. Сега уменията и знанията, получени в процеса на
обучение, са остарели и безполезни на пазара на труда. Трябва или да сме в състояние да
обосновем причините да преподаваме всичко това, или да се откажем и да го обявим за
безсмислица. Същото важи и за много други предмети, преподавани в училище, тъй като
от момента, в който детето влезе в училище, цялото оборудване вече е съществеващо и
започва да остарява. Резултатът е, че знанията, придобити по време на учбния процес, ще
бъдат практи неизползваеми в практиката.
Ако приемем знанието за
информация&разбиране, всичко може да бъде определено чрез промяна на акцента в
учебния процес. По време на учебния процес, разбирането и пътя за достигането му
трябва да бъдат преподавани чрез използване на модели, които се оказаха ефективни,
както и чрез обратното мислене с използване на модели. Образованието не трябва да
предоставя знания за специфични неща, а да преподава как се придобиват нови знания.
То трябва да обучава как да се учи. Тук метода на моделите и обратното мислене са едни
от най-добрите начини за учене.
Европейския проект GoScience е една от първите стъпки за създаване на желание
да се научи нещо ново, за да могат учениците да се чувстват по-комфортно в ежедневни
ситуации. Основният фокус на проекта GoScience – разбирането не е чудотворно
лекарство, но помага достатъчно добре всеки ученик да се чувства комфортно в дадена
ситуация. Качеството на живот може да бъде измерено по това как се чувстваш и то засяка
всеки ученик. Ако той се чувства удобно, никога няма да има проблеми с разбирането на
STEM или други предмети. Знанието е валидно само докато новото знание заеме своето
място чрез подкопаване, значително разширяване или пренареждане. Това е постоянен
процес, от който виждаме само резултата.
Обратното мислене, както ние го разбираме, насочва вниманието на учениците
към нещата, т.е. умението за учене в реалния свят управлява способността на учениците да
живеят в него. Ако някой може да намира приликите между нещата, той знае и неща
които не знае (виж модела) и няма да има нужда да отхвърля новото, като странно и
непознато.

http://goscience.com

126

GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209
Този подход може значително да ускори процеса на научаване на нови неща, ако се
основава на формирането на възприятията на ученика. В противен случай ученикът трябва
да извърши последователност от наблюдения, за да разбере нещата (концепцията или
връзката). В случай на прилики или аналогии можем да заменим необходимите
наблюдения с тези, направени преди, ако е необходимо формиране на концепции за
дадените прилики или аналогии, като по този начин се ускорява процесът на разбиране.
Така с използване на моделите и обратното мислене можем хипотетична да намалим
времето, необходимо за разбиране на новите неща. Само хипотетична, защото може да
има ситуации, в които ученикът няма подходящи области, в които да интерпретира новия
обект, но практиката показва, че това работи в повечето случаи.
Обратното мислене се случва на нивото на образите, но словесното мислене изисква
фиксиран модел, който намалява неговата ефективност. Без обратното мислене ученикът
разполага с по-малко налични и добре разбираеми неща, отколкото с него. Обикновено
почти всеки от нас използва обратното мислене много често, но ако тази способност не е
специално обучена, тя не се използва, когато се срещат нови неща, защото изглежда
твърде сложна.
В образователния процес, най-голямата грешка е да
се учи всеки учебен предмет отделно, без да се
демонстрират връзките между тях. Връзката със
света е позната, за да помогне да разберем, че
новите неща могат да бъдат формирани с помащта
на модели, но понякакъв начин може да ограничи
мисленето, защото формите са свързани само с
дадения предмет – това е ограничено обратно
мислене. За да се разшири значително кръгозора
на учениците, те трябва да се научат да правят това
в различни предмети, както и извън училищната
среда, практически да тренират способността да
схващат нови неща и да използват обратното
мислене.

Обратното мислене и фантазията/креативността
В някои случаи намирането на модел, който да се използва в друга област не
винаги е пример за обратно мисленеВсяко ново откритие, всяко инженетрно-техническо
пешение, всяка идея и резултат са формализирани в съответна теория въз основа на
вътрешните модели на автора, които са нещо индивидуално за всеки от нас, но
определено свързани с областта, с която сме най-заподнати, в която се чувстваме найкомфортно и имаме усещането, че всичко следва естествения си ход и не може да се случи
по различен начин. Почти никой не мисли във формули, но вътрешният модел се променя
в зависимост от формулите. Типичен случай на експериментална наука - имаме
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експериментални данни, които показват как се осъществява даден процес. От тях трябва
да направим извод, защо се случва точно това - трябва да изградим нашия вътрешен
модел, който ще бъде коригиран и оформен по-късно.
Обратното мислене, както ние го виждаме, е в постоянното създаване на модел
за всяко ново нещо, което ни кара да мислим, че нещата направени от някой биха могли
да бъдат създадени/формализирани от нас отново, ако използваме наш модел. Всички
неща, разбира се, са истина само с изобретените неща или открити от човека и
формализирани или оформени в материални обекти.
Обратното мислене, в контекста на тази статия, е умението да се формират
подсъзнателно вътрешни модели, които могат да доведат до подобен на този достигнат от
предишния автор резултат. Всеки обект, който има свой собствен модел (в дадената
област), може да бъде добавен към обектите, които могат да се използват в бъдеще за
формирането на нови модели. Всеки нов модел допринася за изграждането на основата
на креативните ресурси. Обратното мислене е израз на креативност, защото води до
откриването/ изграждането на аналогични или подобни обекти. За по-нататъчното
развитие на този процес, човек може да бъде направляван от експериментални данни или
да си представи мислено как би работил подобен модел в следствие на което да създаде
нова теория или изобретение. Нови концепции възникват от нови наблюдения, но всеки
може да създаде във въображението си множество от съществуващи концепции, като ги
комбинира по различен начин и прави различни наблюдения в тази нова въображаема
среда. Обратното мислене елиминира бариерите между различни области и позволява да
се работи свободно с понятия от различни области, да се смесват различни обекти в
странен дизайн, което създава нови обекти за нови наблюдения във въображението.
Креативното комбиниране на тези концепти може да стане основата на нови открития.
Математиката и други подобни науки са създадени на този принцип. Практически,
обратното мислене е игра на подсъзнанието, което се тренира чрез създаването на
модели за нещата.
Резултатите, получени възоснова на тези предположения
В началото на съвместния експеримент между Латвийската Образователна
Фондация и Английската гимназия в Рига,
ограниченото обратно мислене беше
насочено към разбирането на определена
тема в образователния процес за
гимназията. Това се дължи на факта, че
необходимостта от обратно мислене все
още не е идентифицирана и е
необходимо да се предоставят знания
под формата на информация и разбиране
в рамките на определено училище, за да
се предложи на цялата образователна
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система. Четири ученици от 10-ти клас на Английска гимназия Рига създадоха модели в
съответствие с латвийските учебни стандарти за предметите по природни науки от 10-ти
до 12-ти клас - математика, биология, химия и физика. Процесът беше ръководин от
учители, които бяха специално обучение да използват модели. Учениците създадоха поне
75% от моделите без помощта на учителите, дори за теми, които не бяха изучавали.
Водещите учители бяха удостоени с Латвийската награда за иновации в образованието
през 2011 за този учебен материал, който в продължение на 9 години беше достъпен на
www.goerudio.com, а в последствие този материал е допълнително подобрен с модели,
насочени към учениците.
Скандализиращ резултат, тъй като всичко е създадено от онези, които още не са го
учили, така че защо трябва да прекараме толкова много време в училище? Този
експеримент показва, че ограниченото обратно мислене работи в контекста на конкетни
теми. Тези ученици, които са създали началната база от модели на goerudio.com, по-късно
признават, че все още създават несъзнателно свои вътрешни модели, и се чувстват
комфортно, когато задачата е успешно решена. Резултатът може да се оспорва, защото
експериментът е проведен в едно училище и резултатът не е документиран акуратно. След
това беше изпълнен проектът Goerudio, финансиран от ЕС, за да установи защо учениците
не искат да учат предметите, съврзани с науки как да направм тези предмети попривлекателни; като най-използвам беше избран метода на моделите, защото той
осигурява разбиране. Новият европейски проект GoScience, който се изпълнява в момента,
започва да разширява моделния метод. Обратното мислене беше добавено като
допълнителен принос към проекта GoScience, тъй като е необходимо да се мотивират,
особено талантливите ученици, и да бъдат ангажирани в работата по проекта.
Обратното мислене и разпознаването
Важно е да разпознаваме нещата, защото когато четем част от инструкция, научна
или научно-популярна статия или срещаме нова джаджа или друго ново технологично
решение, без да знаем важните неща, не разбираме какво се обсъжда. Известно +
известно + непознато + известно + ... = непознато. Обратното мислене ви позволява
автоматично да включите колкото се може повече области на подсъзнателното ниво в
процеса на разпознаване; процесът на разпознаване се ускорява и потвърждава от
моделите в тези области, тъй като обичайното количество наблюдения се заменя от
минали наблюдения, които могат да намалят разпознаваемото чрез модели на вече
известни неща.
Обратното мислене и разбирането
Обратното мислене обикновено се основава на разбиране. Ако няма разбиране, то
тогава няма и обратно мислене. Разбирането в учебния процес не е проста задача, тъй
като често не е ясно дали увереното обяснение на даден ученик е предварително научен
текст или зает и модифициран текст. Този опростен подход често се използва от учителите
и обучителите. Също така, разбирането не може да се докаже чрез увереността в
решаването на математически проблеми или задачи по други предмети, тъй като те могат
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да бъдат решени чрез изучаване на някои схеми и техники за преобразуване, които не
показват разбиране, а отлични умения за учене. Разбирането може наистина да бъде
идентифицирано, ако даден човек може да намери аналози и прилики (модели) в други
области на темата/предмета. Разбирането в някои области не дава пълна представа за
нещата. Има качествени характеристики, които например биха могли да се измерят, а има
и множество други характеристики, но разбирането отговаря на въпроса „защо?".
Анаголично, модели, които показват дали нещо е разбрано или не, отговарят на въпроса
„защо?". Реалистичен непрекъснат поток на разбиране може да бъде постигнат, когато
моделите са създадени интуитивно за всичко, което идва и се стига до заключение известно или не. Без разбиране, няма обратно мислене., но без метода на реверсия е
много трудно да се постигне разбиране.
Обратното мислене не е нововъведение, но ние целенасочено го разглеждаме по
свой начин. На първо място, става дума за въображението на всеки ученик - всяко ново
нещо се свежда до добре позната област, в която ученикът има интуитивна и точна
представа. Той намира или създава модел, който е интуитивно естествен за него, което не
е изненада, тъй като всичко е познато и следователно естествено. Разбирането на
естествеността е сравнимо с усещането за комфорт, което показва, че виждаме, знаем и
очакваме всичко и няма да има изненади. Това означава, че ученикът се почувства
защитен, тъй като не е свързан с нищо неестествено. В противен случай, ако моделът не е
намерен, има дискомфорт - не знам/не разбирам. Има три решения на ситуацията не
знам/не разбирам.
1. Не знам/не разбирам и се отказвам.
2. Не знам/не разбирам и търся какво да правя с него после.
3. Не знам/не разбирам и си търся врагове.
Ситуацията "не знам/не разбирам" се случва често на всеки ученик, но само
малцина имат способността да се справят с нея, освен ако нямат умението за обратно
мислене. Освен това ученикът с обратно мислене неизбежно ще бъде в позицията на учен
и ще иска да задоволи търсенето на интуицията си за отговор на въпроса защо тази
ситуация се случва като цяло. На практика ученикът ще се опита да създаде модел, в който
той самият да е убеден и би било необходимо да тества този модел, така че да не го
заблуждава, ако се окаже, че е грешен. В нашето разбиране обратното мислене е вечната
способност да се създават модели предимно в подсъзнанието, за да се получи усещане за
комфорт - разбиране на определено нещо (концепция или връзка).
Да се научим да мислим обратно
Обратното мислене не може да бъде постигнато чрез изучаването му като учебен
предмет. За най-талантливите ученици (може да е по-трудно за по-малко талантливите и
те най-вероятно ще постигнат ограничено обратно мислене), най-добре се постига чрез
специално разработен процес на обучение на всички нива на образование от
предучилищното до университета. Ключът към преподаването на всеки предмет е да се
покаже, че е възможно да се видят неговите аналози/прилики с други познати области; да
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забележите, че в много случаи нещата са подобни – описват се с един и същ модел и
постоянно да се развива тази способност. Моделирането изисква учениците да имат такъв
подход, който далеч надхвърля обхвата на темата и по този начин да придобият
способността да намират/да виждат аналогии/прилики между темите, които са различни с
областите, които те вече познават. Методът на моделиране и генерираните модели могат
да бъдат проверени, лесни са за разпространение и натрупване и са публично достъпни,
което показва положителните характеристики на този подход.
Разработването и използването на модели в учебния процес е разработена и
тествана методология, но тя се отнася само за разбирането на конкретни теми на STEM, а
не за постоянното използване в ежедневието и други нови неща. Важно е да добавим
други неща от ежедневието към специфичните теми на STEM, които да покажат, че можем
да получим неща и специфична информация и извън образователните стандарти на STEM
темите. Този подход ще създаде необходимостта от "копаене" в инструкциите, описанията
и друга информация, която ще даде възможност на ученика да развие собствения си
вътрешен модел и да го обсъди с аудиторията. Обсъждането на моделите на учениците
може да се случи само в контекста на коректността по дадена тема, защото всички други
възражения не попадат тук по дефиниция, тъй като всеки ученик формира найприемливия за него модел, който му позволява интуитивно да усеща естеството на
предметът. Това е съществена част от учебния процес и учителят трябва да обърне
специално внимание на това. Учителите може би не харесват моделите, но ако те са
верни, не могат да бъдат критикувани. Ученето в обратно мислене не е краткосрочен
процес. То може да се постигне с дългосрочно обучение и се допълва от методологията на
моделиране и използване на модела
Обратното мислене не се формира в рамките на един предмет. Ако методът на
моделите се използва само в един предмет, резултатът е впечатлението, че той се вписва
само в този предмет (ограничено обратно мислене), поради което е необходимо да се
осигури използването на модели в няколко предмета едновременно.
Използвайки този метод в средата на много теми, ученикът разбира съвършената
употреба на метода и го прави по-лесно да симулира много неща, които не са от значение
за тези теми.
Споменатите по-горе резултати могат да бъдат постигнати само ако има учители,
които използват този метод. Образованите учители са най-важната част от успешното
прилагане на този метод. Би било много добре да се последва веригата учител -> училище
-> университет. Разбира се, това не означава, че методът може да се използва само в
училищата. Обратното мислене дава на ученика възприятието и способността да използва
същия модел за редица теми, което също така разкрива приликите на много сфери.
За да се доближи до обратното мислене, учебният процес може да се
трансформира, както следва: учителят дава указания за създаване на модел за определен
срок и ученикът създава модела. Друг учител по друг предмет изисква да се създаде
модел за дадена тема и ученикът може адекватно да използва същия модел, но в
различен предмет. Това може да покаже на ученика, че един и същ модел може да се
побере в няколко понятия едновременно. Този подход изисква много синергия между
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учителите. Често е, че един субект учи нещо, което може да се използва в друг, като
например физика и математика.
Колкото повече теми, толкова повече възможности за практикуване. Практика за
създаване и използване на модела в даден предмет и модели в други теми и
демонстрация на това как този подход се използва универсално и съзнателно, показвайки,
че този подход ви позволява да разберете много нови неща, постепенно се приспособява
към неволно използване на моделите, като в крайна сметка води до подсъзнателната им
употреба. Методологията е предназначена за използване на модели [2], но схемата за
насърчаване на обратното мислене, описана в публикацията "Стадий на подготовка ->
Създаване на модел -> Подобряване на модела -> Оценка на модела" може да бъде
допълнена с проверка на модела - отговаря ли на въпроса "защо?" и съответно да
адаптирате работните листове. Методологията се допълва от разработването на умения на
особено талантливи ученици, където е полезно да се инструктира да се изгради модел
след резултатите от експеримента, за да се отговори на въпроса "защо се случва това?".
вместо "как се случва това?".
Заключения
В учебния процес фокусът трябва да бъде върху отговора на въпроса "защо?" а не
"как?", което е най-добре демонстрирано от моделите.
Обратното мислене не е възможно без да се изграждат модели в няколко теми по
едно и също време и за дълго време
Голяма част от учениците ще имат ограничено обратно мислене поради
собствената си липса на фантазия.
Не всеки има достатъчно фантазия; това е факт, който трябва да се приеме, че има
особено талантливи студенти, но не всички.
Ограниченото обратно мислене също е постижение, тъй като значително намалява
възможността за грешки в определени области - дискомфорт възниква с неправилни
решения.
Трябва да има достатъчно образци, създадени от учениците, за да се насърчат
другите ученици да създават такива модели.
Трябва да има учители, които да знаят как да използват модели в учебния процес в
съответствие с актуализираната методология.
Моделният метод трябва да се използва в няколко теми или предмети
едновременно.
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ГЛАВА 9: ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ И ИЗУЧАВАНЕ НА НАУКИ
Автори: Ulla Theisling, Ulrich Diermann, Equalita

„Учене с всички
сетива – това прави
ученето по-лесно за
децата."

"Просто отиди и
открий нещата
вместо да стоиш в
стаята и да

размишляваш."

(Source: KulturSchule Hessen, Schulentwicklung und optimale Förderung durch Kunst und
Kultur, Hessisches Kulturministerium, 2015)

Какво означава холистичното учене?
Холистичното учене може да има различни значения: интердисциплинарно, учене с
междупредметни връзки и учене с всички сетива.
Американският професор Нир Орион говори в една статия за холистичен подход за
изучаване на "земната система“. 14.
"Науката за земята е интердисциплинарна наука, която се занимава с изследването на
системата ЗЕМЯ. Земната система е съвкупност от физични, химични, биологични и

14
Източних: Nir Orion, A Hostistic Методи за научно образование , Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology
Education, 2007
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социални компоненти, процеси и взаимодействия, които оказват влияние върху
състоянието и промените на планетата земя."
(Source: Wikipedia)
Какви са характерните черти на холистичния подход за обучение?
a. Учене в автентичен и подходящ контекст, колкото е възможно повече;
b. Организиране на обучението в последователнсот, която постепенно се движи
от конкретното към абстрактното;
c. Регулиране на ученето за различни способности на учащите
d. Интегриране на външната среда като неразделна и централна част от учебния
процес.
e. Фокусиране както върху когнитивните, така и върху емоционалните аспекти на
ученето ". (вижте Нир Орион)
Холистичното учене е по-малко ориентирано към прогреса на ученето, правилата за
учене и придобиването на прозрения, а се фокусира върху индивидуалния процес на
учене и е по-вероятно да бъде имитативен и практичен. (Андреас Нижелер (Hrsg.):
Fachdidaktik Französisch - Традиция|Иновации|Praxis, Klett, Stuttgart 2006, S. 49.)
„Интегритетът обхваща измерението на индивида (световно познание, очаквания,
предпочитания и способности), груповото измерение (групови цели, групови съзвездия),
тематичното измерение и околната среда (институционална рамка, социални изисквания и
материални аспекти като класна стая обзавеждане)" (Източник: Уикипедия)
"В областта на естетическото образование внимателното възприятие разпознава
детайлите и особеностите на формите, цветовете, материалите, звуците и езика, което на
свой ред може да доведе до тяхното собствено тълкуване и дизайн.
Областите на математиката, информатиката, природните науки и технологиите,
които са групирани заедно под името MINT, съчетават общи подходи, които могат да
бъдат описани с ключовите думи проучване, познание и изобретение. Чрез тясно
наблюдение и чрез експериментални действия, могат да се опишат взаимоотношения и
закони, които на свой ред служат като отправна точка за установяване на собствените
теории и тестване в експерименти ".(Източник: Kreativität als pädagogische Haltung
Erforschen, Erkennen und Erfinden, Fachmodul
(Източник: Изследване на креативността като образователен подход, Разпознаване и
изобретяване, Катедра "Естетическо образование" и "МИНТ" от Елке Лукендер и Катрин
Мор, S.37)
http://www.kunst-und-gut.de/wp-content/uploads/2016/12/F__776 _B_Publikation.pdf)
"Природните науки се занимават със систематичното изследване на природата. Те
наблюдават действителността от гледна точка на закономерностите, изследването,
търсенето и сравняването, за да разберат света. Изкуството, от друга страна, вижда
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реалността до голяма степен без цел. То се опитва да я изобрази, да я оформи, да й даде
форма и цвят. резултатите са силно субективни." 15
Холистичният подход в исторически контекст
"Истината на изкуството пази науката да стане нечовешка, а истината на
науката не позволява изкуството да стане за смях."
(Raymond Chandler)

Връзката между изкуството и природните науки има дълга история. Векове наред тази
връзка между различните дисциплини е очевидна.
Комбинацията от изкуство и наука служи на еманципацията на визуалните изкуства,
освобождаването им от статута на механично изкуство и издигането им в ранг на свободно
изкуство. В началото на съвременната епоха геометрията и математиката взеха под
внимание въображението и доведоха до изобретяването на централната перспектива. В
общото си начинание "... че познавам това, което държи света цял ..." (Гьоте, Фауст),
изкуствата и науките са тясно свързани.
Практически израз на универсалния учен е Леонардо да Винчи. Той се е занимавал
през целия си живот с връзката между изкуството и природните науки. През XIX в. започва
все по-нарастваща специализация и диференциация. "С нарастващата сложност, обаче
има и връщане към взаимната връзка между изкуството и науката. Природните учени още
повече се нуждаят от визуализация, тъй като абстрактността на техните открития се
увеличава и художествените изкуства отново са интересни за естественото науките в
търсене на нови възможности за изразяване." (s. Niethammer, Pospiech, S. 14).
Бъдещият изследовател Робърт Юнгк отново призова за цялостното разбиране на
света: както човекът не живее само с хляб, така ползите, които извличаме от науката, не
трябва да се измерват единствено с техните технически последици. Нашите предци са
допринесли много за всички изкуства, за музиката и театъра, за скулптурата и
архитектурата,
за
живописта
и
литературата."
(Източник:
http://zitate.de/autor/Jungk,+Robert/)
"В последните десетилетия има още едно сближаване между изкуството и науката.
Артистите размишляват върху научни и технически въпроси или развиват художествени
експерименти. Обратно, условията за артистични дейности стават все по-важни за учените,
15
Manuela Niethammer, Gesche Pospiech,, Naturwissenschaft und Kunst. Gestaltung fächerübergreifenden Unterrichts,
Waxmann2013, S. 13
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доколкото експерименталните и творческите системи и техният собствен живот осигуряват
изненадващи открития и насочват интереса към разбирането."
(Източник: http://www.kunst-als-wissenschaft.de/de/news/index.html?NID=2001861).
Холистично обучение в контекста на образованието в Германия и по света
Първите опити за холистично обучение могат да бъдат намерени при швейцарския
педагог Йохан Хайнрих Песталози, който се фокусира върху ученето с главата, сърцето и
ръцете като част от "Педагогически възгледи". Мария Монтесори е една от първите, които
признават значението на ученето с всички сетива, и в началото на 20-и век започва да
развива и прилага своята педагогика на тази основа. Основавайки се на реформаторската
педагогика, холистичното учене набляга не само на традиционните когнитивноинтелектуални аспекти, но и на физическите и афективно-емоционални аспекти: при
холистичното обучение се учи с всички сетива, учейки се с ума, душата и тялото.
През 1970, ученият Зийгберт А. Варвитц въведе в дидактиката метода на преподаване
и обучение, използвайки принципа и метода на многоизмерното учене, който е базиран
най-вече на реалния живот и реалностите на урока. До голяма степен еднострано
проектираното практическо или теоретично, физически или интелектуално насочено
обучение води до по-ниска ефективност на преподаването и до незадоволителни учебни
резултати и ниска мотивация на учениците.
От началото на 70-те години Едуард Дей и Ричард Райън развиват теорията си за
самоопределение (Deci 1975, Deci и Ryan 2012). Разбирането им за човека се основава на
синтез на теоретични дискусии и стотици емпирични изследвания: "Отправна точка за ТСО
(теорията на самоопределението) е постулата, че хората са активни, ориентирани към
растежа организми, които са естествено склонни да интегрират своите психически
елементи в единно чувство за самостоятелност и интеграция в по-големи социални
структури "(Deci и Ryan 2000). Теорията за самоопределението продължава да твърди, че
вътрешната мотивация е в основата на това да можеш да учиш и в този контекст да
развиваш себе си, да изразяваш потенциала си и да се свързваш с външния свят.
Линда Джоли и Ерлинг Кроф, професори в Норвежкия университет за науки за живота,
развиват теорията на експерименталното учене, базирано на взаимоотношенията. Те
анализират: “Уроците в класната стая отразяват политиката на образование в Норвегия и
Европа, която все повече се фокусира върху измерими учебни резултати по отделни
предмети като математика, природни науки, езици и социални науки. Артистичните и
практическите дисциплини получават по-малко внимание и още по-малко ресурси в
ежедневната учебна практика. Учебната програма по тези предмети е станала потеоретична и когнитивно ориентирана. Това е увеличено теоретизиране на
образованието.”
(Източник: Как децата и младежите учат в сътрудничество между фермите и
училищата?, http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf)
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Те стигат до заключението, че “Образованието се нуждае от нова теория на ученето.
Когнитивно ориентираното училище, разделено на отделни предмети, фокусирани върху
измерими резултати от ученето, кореспондира с теории, които ограничават ученето до
изграждането на смисъл. Тези теории варират от акцент върху умствения конструктивизъм
до фокус върху конструирането на смисъла, като взаимодействие между социални и
културни процеси и ментално учене. Когато акцентът е върху мозъчното учене, фактът че
мозъкът е разположен в живото тяло и че тялото, а не изолираният мозък е действащият
субект във всяка среща със света остава на втори план. Следователно фокусирането върху
менталните конструкции води до обезценяване на физическите умения и практическите и
естетични дейности.”
На базата на тези прозрения Линда Джоли и Ерлинг Кроф разработват следния модел
на експериментално учене, базирано на взаимоотношенията.

(Източник: Как децата и младежите учат в сътрудничество между фирмите и
училищата?, http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf)
“Ние определяме ученето като вътрешна или вътрешно-психична мобилност,
стимулирана от участие в събития, които водят до промени в поведението. Външната
дейност и ходът на задачата са показани от външната страна на кръга с белите стрелки.
Вътрешният процес е показан в противоположните двойки вътре в кръга. Промените в
поведението възникват вследствие на действието и развитието на ученика в процеса на
кръговото обучение. Освен това то зависи от това как ученикът реагира на резултатите от
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задачата. Задачата е част от реална ситуация в предприятие, като ферма или градина, или
производствен процес.
За начало учителят и/или инструкторът .... прави план за учебния процес и избира
задачите преди ученикът да бъде запознат с работата. ... След планирането се прави
въведение насочено към задачата, преди да започне процеса на овладяване на опита от
учениците и провала в изпълнение на задачата. Тогава е важно улесняването на
обмислянето и ученето от техния опит. В крайна сметка учениците могат да изпълнят
задачата, да я променят или да участват в друга задача.
Кръговите стрелки се опитваме да покажем вътрешните процеси в учениците.
Вътрешната мобилност за учене се активира и непрекъснато е в диалог с конкретната
работа по задачата, която е определена извън кръговите стрелки. В процеса на учене
учениците винаги са между две крайности: задържани на разстояние, отсъстващи, липса
на интерес към случващото се и обратното: активно участващи, будни и присъстващи,
ориентирани към и ангажирани в това, което се случва. Това се случва във всяка фаза на
учебния процес и може да се промени на всяка стъпка. Ако ученикът се отклони от
задачата, потенциалът и движението по отношение на вътрешната мобилност и ученето
намаляват. Обратното е вярно за тези, които участват активно”
Линда Джоли, Ерлинг Кроф, Как децата и младежите учат в сътрудничество между
фермите и училищата?
http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf)
Холистичният подход се оценява от Нир Орион като промяна в парадигмата на
"образованието на бъдещите граждани”:
„Няма съмнение, че разбирането на феномена на науките за земята и околната среда е
от решаващо значение за бъдещите ни граждани и не по-малко от предметите, с които е
свързано традиционното научно образование”. (S. 112)
Сравнение между традиционната наука и преподаването на земята като система:
Традиционно преподаване на науката
Главната цел е да се подготвят бъдещите
учени на обществото
Обучение центрирано в дисциплините
Преподаване,
ориентирано
към
обучението
Преподаване, базирано на съдържанието
Учителите са източника на знанията и
информацията
Преподаване тип “Тебешир и говорене”
(Писане на дъската и изнасяне на лекции)
Училищно-базирано учене

Преподаване на земята като система
Главната цел е да се подготвят бъдещите
граждани на обществото
Мултидисциплинарно обучение
Преподаване, ориентирано към децата
Интегриране на уменията в съдържанието
Учителите са посредници към знанията
Преподаване, базирано на проучване
Многофункционални учебни среди: класна
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стая, лаборатория, учене на открито и с
компютър
Преподаване на това, което произлиза от Автентично преподаване, базирано на
научния свят
случващото се в реалния свят
Традиционно оценяване
Алтернативно оценяване
(Източник: Нир Орион, S. 116)
Защо този подход (в контекста на научно-художествената ориентация) е важен за СТЕМ
предметите?
В публична дискусия през март 2017 на тема "СТЕМ образованието в Германия" проф.
д.м.н. Кристиан Рителмейер направи следното изявление:
„В продължение на около 15 години се провежда интензивен международен дебат за
значението на предметите от област ИЗКУСТВА (и свързаните с тях дейности в
предучилищната и извънкласната дейност) за образованието на подрастващите, както и за
бъдещата жизнеспособност на обществото. Тези предмети често се представят като не
толкова важни "меки" срещу "твърдите" и предполагаемо по-важни за съвременните
общества СТЕМ науки и по този начин биват маргинализирани."
„Международните конгреси за „Образование по изкуства“, организирани в Лисабон
през 2006 г. и Сеул през 2010 г., са символи на международно противодействие срещу
едностранното предпочитание на МИНТ, PISA или STEM компетенции (Може да се нарече
STEM науки, т.е. наука, технология, инженерство, математика като американски
еквивалент за MINT.) Въпреки това, има основателни научни причини не да се търси
маргинализацията на артистичните предмети, а да се акцентира върху изконните
взаимоотношения между артистичните и STEM уменията."
(Източник:
https://www.bundestag.de/blob/495928/3e431ee5fc39ea7e8dfbd6ec2c2fddaf/rittelmeyer_stel
lungnahme-data.pdf, Проф. Д.м.н. Кристиан Рителмейер, Изказване, Публична дискусия
"MINT образованието в Германия" сряда, 8 март 2017)
Научно-художествената ориентация на предметите в училищата се фокусира поспециално върху момичетата. Често артистичният подход улеснява техния достъп до
научния контекст. Необходимостта да се обърне внимание на момичетата нараства,
защото например в Германия те все още са крайно недостатъчно представени в научно
ориентираните професии.
"Природните науки търсят изкуството, защото създават интуитивен достъп до
обществото и служат като средство за предизвикване на интерес към научни теми и
абстрактни въпроси". (виж Нийтхамър, Изказване, стр. 18)
Къде се срещат естетическото образование и МИНТ? Естетичното образование и STEM
науките имат нужда от експериментален подход, за да трансформират констатациите в
учебни резултати, както и да създадат мислене и действие за сътворяване на нещо ново. В
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това отношение изследването, разпознаването и изобретяването са основни принципи и
методи както на научните, така и на художествените дейности. (виж Elke Lückener и Katrin
Mohr, стр. 37)
Проф. д-р Кристиан Рителмейер коментира в повече детайли:
"Сега широкото международно изследване (често наричано изследване за трансфера)
се занимава с т. нар. Допълнителни технически ефекти на артистичния опит и дейности.
Например, участието в ансамбъла на училищния оркестър или в уроците по скулптура в
часовете по изкуства въздейства на пространственото въображение и по този начин на
уменията в областта на геометрията. В много случаи тези ефекти на трансфера
междувременно са доказани. Що се отнася до оценката на инициативата MINT, като важен
резултат от това изследване може да се формулира, че художествените дейности изглежда
осигуряват на някои от подрастващите специална стимулираща среда за придобиване на
допълнителни компетенции или развиване на основни интереси, защото повечето
естетически преживявания са дидактически сцени които дават на тези хора по-добър
достъп до тези допълващи физически елементарни компетенции. Всъщност, исторически
може да се види, че много натуралисти дължат своя ентусиазъм и изобретателност на
факта, че те са комбинирали научни и математически изследвания с внимание към
естетичното (...). Географски характеристики на Южна Америка в работата на Александър
фон Хумболт
Indeed, one can observe. Трябва да бъде спомената познатата
художествена документация на растенията и хората, Географски характеристики на Южна
Америка в работата на Александър фон Хумболт."
(Rittelmeyer, p. 2)

"Тъй като изкуствата предлагат невероятно разнообразни и интересни
преживявания и дейности, които обогатяват живота, те са необходими на всички. Тъй
като хората не живеят в света, какъвто е, а в света както го възприемат. В този
свят те представляват себе си, изразяват себе си, оформят света. Те научават как да
го правят. Изкуствата предлагат чрез своите светове от звуци, светове на движения,
изображения, езикови светове и т.н., най-богатият и най-взискателен репертоар за
възприятието, който съществува."

(Източник: Броннбахер Позиции: Проф. д-р Хелън Грос, Тереза Крукиес, д-р Мартин
Швалмле за културния кръг на германската икономика в БДИ и стипендиантите на
стипендията Броннбахер 1. Издание Берлин: ноември 2016 г. Повече информация на
www.bronnbacher-position.de)
http://www.rat-kulturelle-bildung.de/publikationen/fachbeitraege/
"Първият подход, наречен MINT образование, който съответства на английската
абревиатура STEM от science, technology, engineering, mathematics (наука, технологии,
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инжерство и математика), сега се превръща в STEAM на английски, където A е поставена
за Arts (изкуства)."
Източник: Университетски професор и преподавател Мартин Линднер. Преди да
премине към образователни проучвания, той прекарва десет години в гимназията в
Рендсбург. От 2010 г. преподава в Университета "Мартин Лутър" в Хале.
"Тези подходи, изващи сега от САЩ, са много обещаващи и аз не бих искал да ги
отрека по никакъв начин. Ние вече опитахме първите подходи в семинари, като
включихме театрални презентации или панелни дискусии, ние практикувахме други
методи, а не само измерване или научна оценка.."
(Източник: http://www.deutschlandfunk.de/naturwissenschaften-mint-faecher-kreativervermitteln.680.de.html?dram:article_id=281826)
Холистично ориентирано обучение на места извън училище
Ученето извън класната стая е интегрирана част от холистичното учене. Животът на
интересни, разнообразни места може да увеличи мотивацията на учениците. Обучението
се извършва с всички сетива. Обучението извън класната стая трябва да бъде подготвено,
както и в училище. Има многобройни места извън училище като музеи, горски училища,
ферми, художествени ателиета, библиотеки, противопожарни служби, където може да се
проведе обучението. Само във федералната провинция Северен Рейн Вестфалия в
Германия са регистрирани 1000 специфични места за обучение.
(Източник: Landschaftsverband Rheinland (LVR) от 25.10.2016. http://www.paedagogischelandkarte-nrw.de/Start)
Добър пример е фермата, като място за учене, която се използва от все повече и
повече учители, като външно учебно място. Фермите предлагат пространство и много
възможности да се преживеят селското стопанство, природата и околната среда с "глава,
сърце и ръка". Откъде идват храните? Как функционира селскостопанското производство?
Какво живее във и на земята? Много теми могат да бъдат конкретно адресирани към
фермата, като външна учебна среда. Това може да подпомогне познанията по предметите
биология, география, математика, физика, икономика, екология и устойчивост.
Посещаването на фермата също така осигурява ценни импулси за холистично обучение.
Там децата и юношите могат да работят на практика, да развиват любопитство към неежедневните преживявания и да създадат положителен опит за успех. Дейностите във
фермата насърчават самочувствието и мотивацията за учене и укрепват екипния дух.
Интегрирането на деца и младежи в неравностойно положение се насърчава и чрез
провеждането на обучението извън класната стая. Установено е, че особено за деца и
юноши, които имат затруднения във формалната образователна система, са полезни
посещенията във фермата. Практическите селски дейности водят до устойчиво
подобряване на физическото и психическото развитие. Фермата като алтернативно учебно
пространство допълва училищното образование, като създава условия за учене на база
действие.
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Норвежките професори Линда Джоли и Ерлинг Кроф развиха теорията си за базирано
на взаимоотношения обучение, съсредоточено в био ферма, като учебно място. Те правят
извода: "Не само науките, като екология, биология, химия, математика и физика, могат да
бъдат осъвременени в контекста на една био ферма. Проследяването на продуктите от
фермата до потребителя илюстрира принципите на икономиката и организацията на
обществото. Алтернативният маркетинг чрез магазини в земеделските стопанства,
проекти, подкрепяни от общността, кооперативи за биологични ферми осигуряват друга
учебна среда. След един работен ден във фермата цените на хранителните продукти и
стойността на хранителните продукти стават интересни теми. Хранителните отпадъци са
друга актуална тема, като се разгледат какво може да бъде продадено на търговеца на
едро и какво трябва да бъде съхранявано поради размера или формата му.”
(Източник: “Как децата и младежите учат чрез кооперираме между училище и ферма?”
Линда Джоли и Ерлинг Кроф, Норвежки университет за науки за живота;
http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf)
Примери за добри практики в холистичното образование
НАУЧЕН ТЕАТЪР
Опитът от природата в културен контекст, използващ форми на научен театър е в
основата на проекта "Животът на животните на мис Брехм". В театралния проект "Животът
на животните на Мис Брехм" умело под формата на игра дава знания за застрашените
видове.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=FD9pLXO1z2c
ИЗСЛЕДВАЙТЕ НАУКАТА
Разгледайте, изживейте, открийте - това е мотото на годишните дни на научното
приключение в Луизенпарк в Манхайм.
Общите цели са:
• да събуди интереса и ентусиазма на младите хора към научни теми,
• активно да включи училищата и учениците като "експерти",
• трансфер на знания и представяния "от ученици за ученици",
• да се даде възможност за научно-изследователско, самостоятелно,
кооперативно учене,
• да представи най-новите проучвания и разработки от научните
изследвания и технологиите.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=OLFf-H49CVQ
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НАУКА НА СЦЕНАТА
...е мрежа от учители за учители от всички видове училища, които преподават
математика, компютърни науки, наука и технологии (STEM).
... осигурява платформа за обмен на вдъхновяващи идеи и концепции за
преподаване в цяла Европа.
... гарантира, че MINT е на фокус в училището и обществото.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-derbroschuere-istage-2
creACTiv
"creACTiv за климатичната справедливост " е пилотен проект на KinderKulturKarawane
за прилагане на дидактически ориентирана рамката в областта на глобалното обучение. В
диалог с млади художници от Глобалния юг, ученици от Хамбург се занимаваха с въпроси
като:
• Какви са последствията от изменението на климата за нашите държави?
• Защо тези въпроси са и въпрос на справедливост?
• Как можем да представим креативно на обществеността нашите възгледи и
прозрения по тези теми?
• Как можем да мотивираме себе си и другите за отговорно действие по отношение
на климата?
• Какво можем да направим заедно за повече справедливост по отношение на
климата?
Чрез взаимно обучение, те разширяват знанията си за причините и последиците от
глобалното изменение на климата и признават личната си отговорност. Те развиват идеи
за това как всеки може да работи за по-голяма справедливост по отношение на климата,
да популяризира това с художествени и творчески средства и по този начин да укрепи
собствената си способност да действа в условията на глобална промяна.
https://klimaretter.hamburg/wer-wir-sind/creactiv
УРОК "ЗВУКО СПЕКТЪР"
Много ученици са вдъхновени от музиката, а някои свирят сами на инструмент.
Модулът "Звуков спектър" помага на учениците да разберат вълните като важна тематична
област на физиката и науката чрез звуци. С микрофоните и приложенията на техните
смартфони те измерват и анализират звуковия спектър на различни музикални
инструменти и изследват поведението на акустичните вълни. Получените знания могат да
бъдат трансферирани към други вълнови феномени.
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https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-derbroschuere-istage-2
КОЙ УБИ СЪР ЕРНЕСТ? – ДЕТЕКТИВСКА ИСТОРИЯ В НАУЧЕН УРОК
Във фиктивното престъпно дело "Кой уби сър Ернест", домакинът сър Ернест е убит от
един от гостите си по време на бал. Единствената индикация за нарушителя е саундтракът
на видеозаписи, в които жертвата вдига тост със своите гости. Звукът от чашите издава
убиеца. В интердисциплинарната оценка учениците се занимават с честотния анализ на
чашите и видео сцените. В допълнение към спектроскопията те научават в друг сюжет за
спектъра на оцветяване на пламъка като пръстов отпечатък на атомите и изследват състава
на солната смес.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1172/who-murdered-sir-ernestdetektivstory-im-naturwissenschaftlichen-unterricht
ЦИЯНОТИП – ИЗКУСТВО И ХИМИЯ
Цианотипът е стар фотографски процес, базиран на железни соли. Това прави лесно
създаването на красиви изображения в "Берлин Блу", напълно без тъмна стая.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1095/cyanotypie-kunst-und-chemie
ПРОЛИВЕН ДЪЖД: ЕКСПЕРИМЕНТИ И МОДЕЛИ ЗА ПРОМЯНАТА НА КЛИМАТА И
ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ (ЕТАП 1)
Проектът показва на учениците как да създават сами малки анимации, с които могат да
се научат как да използват програмирането, за да опишат и изчислят проста физическа
система.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/460/sintflutartiger-regen-aus-derbroschuere-istage
БИОЛОГИЯТА КАТО ИГРА: ИГРОВО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНИЯ ПРОЦЕС НА
ХРАНОСМИЛАНЕ
"Светлината в тунела" представя невидимия процес в човешкото тяло по игрови и
разбираем начин, подходящ за деца.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/433/the-light-at-the-end-of-thetunnel-ein-naehrstoffdrama-in-einem-akt
ЧЕБИКУ: КОМБИНИРАНЕ НА ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ И ИЗКУСТВО ЗА МОТИВИРАНЕ ЗА НАУКА
През първата учебна година предметът изкуство е съчетан с природната наука
биология. Първите проблеми в класната стая са естествените цветове на растенията. Защо
са оцветени някои части от растенията? Къде точно са тези цветове? Какви качества имат
те? В серия от експерименти се разглеждат следните въпроси: Микроскопия на цветни
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части от растенията, изолиране на цветовете на растенията (напр. Червено зеле, цвекло,
зелени листа), изследване на цветовете на растенията (поведение към температурата,
киселини и светлина). Накрая се създава акварел, използващ изолираните цветове на
растенията. За тази цел се тества поведението на цветовете на растенията върху хартията и
като пример се използва техниката на акварелната живопис, практикувана от художника
Емил Нолд. Защо листата променят цвета през есента
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/426/chebiku-kopplung-der-faecherchemie-biologie-und-kunst-fuer-zwei-schuljahre
Кoнцeпцията “Холистично учене” представена с примери от училищата
Интегрирано общообразователно училище Алексей фон Явленски
"Ако учениците си казват:
‘Ние искаме да продължим работата по проблема в артистичната зала. Може ли да
отидем там?’
Чувствам, че сме станали културно училище.”
Учител от училище „Алексей фон Явленски“, Вийсбаден
(Източник: KulturSchule Hessen)
Интегрираното общообразователно училище „Алексей фон Явленски“ е едно от петте
"Културни училища" в Хесе, а всички те имат обща идея. Културната практика и ученето с
всички сетива трябва да бъдат включени в ежедневните часове. Всяко дете и всеки ученик
трябва да имат възможността да открият за себе си форма на изкуство, което да ги
сближава. Чрез разнообразни артистични дейности те трябва да придобият увереност в
собствените си сили да проектират. Като слушатели и зрители на изкуството и културата и в
лични срещи с художници, те се научават да виждат изкуството във всякаква форма с
различни очи. В образователния процес се развиват умения като творческо мислене и
проектиране, продуктивно боравене на необичайното, но и характеристики като точност,
постоянство и дисциплина, както и социална компетентност. Целта е толерантност и
приемане за ДРУГОТО.
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(Източник: http://www.jawlensky-schule.de/index.php?article_id=34)
Училище Михаели Кьолн – училище за Валдорф образование
Извадка от учебната програма на училище Валдорф:
Обучение на ума - Опитът с всички сетива е приоритет в класовете от 1 до 4, но освен
това обучението на сетивата винаги е поле на експерименти.
Артистични уроци–
1ви аспект: Всеки урок трябва да бъде артистичен. Това е задачата на обучителите да
планират и организират урока като работа в областта на изкуството.
2ри аспект: Във всеки урок, всичко, което правят учениците трябва да бъде пропито с
артистичност. Това, което учениците правят и трябва да правят, е да бъдат естетически.
Цялата личност трябва винаги да бъде в полезрението. Тялото - душата - умът или ръката сърцето - главата трябва да бъдат разглеждани и обучени еднакво във всичко
Ритъм – Хората са напълно ритмични същества. Започвайки с ритъма на сърцето и
дишането, ден и нощ, сън и будност, ритъма на месеца или луната, ритъма на годината
или слънцето, животът и училищният живот са ритмично структурирани. Педагогиката
използва този факт по различни начини, големи и малки, в дизайна на урока, както и в
структурата на годината, седмицата или деня. Учебният план също отчита това през цялата
учебна година на детето
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(Източник: http://www.michaeli-schule-koeln.de/site/assets/files/1030/
schulkonzept_michaeli_schule.pdf)
Валдорф образованието се базира на принципите на Рудолф Щайнер.
Рудолф Щайнер: "Това е промяна на парадигмата, при която изследователят
увеличава участието в обекта на интереса си по такъв начин, че той вече не участва като
наблюдател, а се превръща в участник - например при наблюдаване на двеженията на
растежа на даден организъм. Доколкото самият той е свързан с обекта си, той се научава
да разбира езика му. Той се научава да говори с него, когато се оказва включен в
действията и движенията му, тогава започва да си задава въпроси за нещата и процесите той става изобретател.
Този вид наука, макар и досега скромен, доведе, от една страна, до новоразработени
вещества и препарати, а от друга страна, той допринася за необходимата ориентация и
създаване на вдъхновение във време, което все повече се бори с опустошителните
последици от технологичната цивилизация“
(Източник:
http://www.anthroposophische-gesellschaft.org/anthroposophie/naturwissenschaft/)
KulturSchule Hessen - училище за култура в Хесен
Хесенските културни училища се основават на споразумение за сътрудничество между
фондация "Меркатор" и Министерството на културата в Хесен.
Културната практика е специална образователна задача според Закона за народната
просвета на Хесен. Тя трябва да дава възможност на всички деца, независимо от техния
социален произход или произход на родителите, да получат възможност за собствени
артистични форми на изразяване и по този начин да вземат участие в културния и
следователно социалния живот: писане, рисуване, правене на музика, танци или игра на
театър трябва да бъде част от съвременното и холистичното образование. Освен това
креативните форми на учене мотивират учениците по всички предмети, включително
природните науки. Културната практика има незаменим принос към педагогическата идея
през целия ден с оживена училищна култура
https://kultur.bildung.hessen.de/kulturelle_praxis/kulturschulehessen_flyer-1.pdf
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