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Резюме. Потребностите на учениците от познание 
динамично се променят. За да се отговори на тази нужда, се 
разработват иновативни обучителни практики, които 
ефективно ангажират вниманието на учащите и спомагат 
за развитието на умения и функционални знания. Проектно-
базираното обучение (ПБО) е образец на полезно средство за 
достигане на крайните цели в съвременното образование. В 
настоящата статия е представен конкретен пример за ПБО 
с методически насоки за неговото водене. Разработката се 
основава на тема от програмата по човекът и природата 
(ЧП) в 5.  клас и проследява конструиране на функциониращ 
макет на пречиствателна станция от етап зараждане на 
идея, планиране, осъществяване до тестване, отчитане на 
резултати и обсъждане. Даденият методически модел може 
да бъде пресъздаден в контекста на конкретния пример или 
да послужи като основа за разработването на ПБО от 
всякакво естество. 
 
Ключови думи: проектно-базирано обучение, ПБО, 
методика, човекът и природата 
 
Abstract. The students’ knowledge needs are constantly changing. 
In order to provide for these needs, innovative learning practices 
have been developed. These practices efficiently engage the 
student’s attention and assist in developing their skills and 
functional knowledge. Project-based learning (PBL) is an example 
of useful tool for achieving the ultimate goals in modern education. 
In the following article, a concrete example of PBL is presented, as 
well as suitable methodological guidelines for its conduct. The 
presented work is based on a topic from 5th grade Science 
programme and follows the construction of a functional model of a 
water treatment plant from а stage of generating an idea, planning, 
implementation to testing, reporting results and discussion. The 
given methodological model can be recreated in the context of the 
specific example or serve as a basis for the development of PBL of 
any nature. 
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1. Въведение 
 

В края на 90-те години на XX век редица проучвания 
показват, че независимо от предмета и успеха, който 
постигат, всички ученици и студенти изпитват отегчение 
в клас (1,2). Това маркира проблем, който не произхожда 
от учащите, а от структурата на учебния  процес. Този 
проблем става все по-актуален предвид 
експоненциалното развитие на технологиите, както и на 
всички научни сфери, през последните десетилетия. 
Науката за образованието също бележи своя напредък 
във времето, като ни дава по-широк поглед над 
когнитивното развитие. Детайлни познания на 
принципите, които управляват процеса на учене, 
показват, че училищата преподават повърхностни, а не 
по-дълбоки знания (3). Въз основа на тези изводи се 
разработват нови видове учебни програми с цел да се 
увеличи ангажираността на учениците и да се асистира 
по-дълбокото разбиране на важните идеи (4,5). 

Проектно-базираното обучение (ПБО) е подход в 
обучението със ситуационен характер. То се основава на 
знанието, че учениците развиват дълбоко разбиране на 
преподадената информация, като работят активно по 
поставен проблем. При ученето чрез ПБО учениците 
разглеждат реални, значими проблеми, от тяхната среда. 
Условията в ПБО са близки до истински ситуации в 
живота и позволяват на учащите да изследват въпроси, 
да предлагат хипотези и обяснения, да обсъждат своите 
идеи, да оспорват тези на другите и да изпитват 
зададените хипотези чрез пряко изследване (6). В 
същността си ПБО съответства на на Проблемно-
изследователския подход, описан в литературата на 
български език (7). 
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Предимствата на ПБО са неоспорими. Учениците 
демонстрират висока мотивация и ангажираност в 
процеса. Отчитат се по-ниски нива на стрес, поради 
благоприятната среда за колаборация и сътрудничество 
между учениците (8,9). Близките до реалността казуси 
спомагат за усвояването на функционални знания и 
фундаментални умения, които са пряко приложими в 
бъдещото развитие на индивида (10). Учениците са 
двигател в процеса обучението, а ролята на учителя е да 
ги подпомага и да модерира развитието на дейността. 
Учителят като модератор развива стратегии, планира 
процеса, а в развоя му дава насоки и съветва. (11).  

Трябва да бъдат отчетени и някои предизвикателства от 
методическа гледна точна. ПБО изисква мащабно 
предварително планиране от страна на учителя. Тъй като 
в голяма степен ходът на ПБО се диктува от идеите на 
учащата група, учителят трябва да прогнозира различни 
сценарии за развитие и да бъде подготвен за тях. Друг 
основен момент, който заслужава внимание още преди 
същински учебен процес, е планирането на вида 
оценяване. Най-често ПБО се оценява чрез автентично 
оценяване, което включва различни аспекти: академична 
подготовка, работа в екип, публично представяне и др. 
Учителят трябва да уточни компонентите, които ще 
включи в автентичното оценяване на база дейността, 
която ще бъде извършена и също така да зададе ясни и 
точни инструкции към учениците, какво се очаква от тях. 

2. Ключови етапи при планиране на ПБО 
 
2.1. Избор на тема и определяне на водещ въпрос 
 
Изборът на тема е първата стъпка при планиране на ПБО. 
Темата на първо време трябва да бъде съобразена с 
официално одобрената от съответните държавни 
институции програма по даден предмет. Тя трябва да е 
близка до интересите на съответната група, за да 
провокира тяхната проактивност. Често идеята за тема 
може да дойде от самите ученици и учителят, 
наблюдавайки динамиката на групата, може лесно да 
улови тази нужда.  
 
Водещият въпрос от своя страна играе ключова роля за 
успеха на обучението. Той трябва да бъде формулиран 
така, че да стимулира висока мисловна и действена 
ангажираност у учащите. Формулирането на водещия 
въпрос се осъществява с активното менторство от страна 
на учителя, но с прякото участие на учениците. 
 
2.2. Определяне времетраенето на ПБО и 
междупредметните връзки 
 
ПБО може да обхваща различен времеви диапазон: от 
седмица до цял срок или академична година. Времевият 
период ще определи и мащаба на дейността, както и 

отделните активности, включени в нея. ПБО е добра 
почва за изграждането на интердисциплинарни връзки и 
е добре в етапа на планиране да бъдат набелязани като 
възможност. Междупредметните връзки могат да бъдат 
включени като препратки към една или друга сфера на 
познание или като активности, ангажиращи изцяло друга 
сфера на познание. Съответно може да се осъществят 
колаборация между учители, преподаващи по различни 
дисциплини, за осъществяването на едно ПБО. 
Времевият период и включените активности са пряко 
зависими едни от други.  
 
2.3. Определяне на активностите, включени в ПБО 
 
Паралелно с определянето на времетраенето на ПБО се 
определят и конкретни активности и формите на тяхното 
извършване – самостоятелно или в екип. Идеята е в 
максимална степен учениците да се заемат с 
извършването на всички активности, свързани с 
обучението, а учителят има насочваща функция. В етапа 
на планиране педагогът е добре да предвиди тези 
активности и да изработи материали с насоки към 
ученическата аудитория. 
 
2.4. Очаквани резултати и оценяване  
 
Друг основен аспект от планирането е определянето на 
крайна цел, до която учениците трябва да достигнат или 
продукт, който трябва да изработят. Също така и 
начинът, по който ще го представят, къде и пред каква 
публика. Освен това трябва да бъдат определени и 
зададени ясно критериите, по които ще се оцени 
индивидуално приносът на всеки един участник. 
 
3. Реализация на ПБО в контекста на 
обучението по ЧП 
 
В настоящата разработка е представено ПБО от 
дисциплината човекът и природата в 5. Клас, проведено 
през учебната 2019/2020 година. Обучението обхваща 
урочни единици „Замърсяване на водата“, „Пречистване 
на водата“, „Методи за пречистване на водата“, 
„Възможности за опазване на чистотата на водата“. 
Темата на ПБО е определена като Мисия „Чиста вода“ и 
включва смислово съответните урочни единици. Класът 
участвал в обучителния процес, се състои от 10 ученици. 
Срокът за изпълнение обхваща 2 учебни седмици. 
 
Водещият въпрос беше изведен от средата на учениците 
и отговаряше на тяхната нуждата да разберат как да 
направят мътна чешмяна вода годна за пиене. Следният 
въпрос беше идентифициран: Как да пречистим водата? 
Водещият въпрос донесе нужда от действия в посока 
намиране на отговор. Намирането на решение на 
възникналия проблем бе планирано чрез изработването 
на функциониращ макет на пречиствателна станция, 
който да пресъздава стъпка по стъпка хода на 
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индустриалното пречистване на вода. Съответният 
продукт изисква компетенции от други сфери на 
познание: приложни изкуства, моделиране. 
Преподавателите по съответните дисциплини бяха 
привлечени да асистират на учениците в изработването 
на модела. 
 
На предварително обсъждане учениците имаха 
възможност да изкажат предположенията си на база 
своите актуални към момента знания върху веществата, 
смесите и техните свойства. За извеждане на техните 
идеи беше използван методът брейнсторминг (12). Като 
домашна работа беше зададено на всеки ученик да 
направи своето разширено проучване по темата под 
формата на доклад и в последващ час изведената 
информация беше обсъдена и систематизирана в 
конкретни стъпки чрез и предварително подготвена 
презентация от учителя. Бяха определени следните 
стъпките на индустриалното пречистване на вода: 
коагулация, флокулация, утаяване, филтриране и 
дезинфекция. В етапа на коагулация се добавя химичен 
агент (коагулант), който способства за свързването на 
примесите в сместа в по-големи молекули. В случая 
беше използван комерсиален препарат – разтвор на 
Al2(SO4)3. По време на етапа на флокулация се извършва 
активно разбъркване на течността с цел увеличаване на 
повърхностния контакт между коагуланта и примесите. 
Утаяването е продължителен процес на действие на 
гравитационни сили, благодарение на които се отделят 
на дъното примесите с  вече увеличена маса. 
Филтрацията се осъществява през многопластов филтър 
от чакъл, кварцов пясък и активен въглен. Филтрираната 
вода се дезинфекцира в този случай чрез добавянето на 
хлор (комерсиален препарат).  
 
В следващ час учениците бяха разделени на две групи, 
като на всеки ученик в групата беше зададена конкретна 
отговорност. Първата група се зае с проектирането на 
модела, а другата с определянето хода на експеримента. 
Беше направен проект със съответните размери. 
Моделът беше планиран като каскада с цел използването 
на гравитационните сили за придвижване на водата 
между отделните контейнери. В допълнение към 5 
контейнера, съответстващи на 5-те стъпки на 
пречистване, бяха добавени още 2 – за замърсена и за 
чиста вода (фиг. 1). Също така беше изведен списък с 
необходими материали за неговото реализиране 
(контейнери, сламки, универсално лепило, силикон, 
картон). Съответният списък беше подаден към 
ръководството на училището за изпълнение. Тази 
дейност спомага за развитието на предприемачески 
умения у учащите.  
 
Задачите на учениците от втората група включват: 
определяне обема на вода, с който ще се работи, както и 

изчисляване количеството на коагулант и хлор, 
необходимо за изпитването на станцията, според 
инструкциите на производителя. Също беше определен 
хода на работа и изведен протокол за експеримента. 
Освен това необходимите реактиви и материали бяха 
добавени в създадения списък (коагулант, хлор, 
комплект за измерване на концентрация на хлор, чакъл, 
пясък, активен въглен, вода от природен източник).  
 

 
 
Фигура 1: Схематично представяне на модела на 
пречиствателна станция 
 
В час по моделиране беше изработена конструкцията на 
модела и в следващ час по ЧП беше заложено тестването 
му (Фиг. 2). Моделът беше сглобен и беше заредена вода 
от природен източник в първия резервоар. В следващия 
резервоар беше добавено нужното количество 
коагулант, което беше изчислено предварително. В етапа 
на флокулация сместа беше подложена на енергично 
ръчно разбъркване за около 1 час. Етапът на утаяване 
беше с продължителност от 2 часа. По-късно, в обедния 
отдих, учениците се върнаха, за да пропуснат водата през 
филтър от чакъл, кварцов пясък и активен въглен. След 
това беше добавено нужното количество хлор. В 
последната стъпка бяха отчетени резултати от 
експеримента. Беше измерено количеството хлор 
посредством комерсиален комплект. Чрез сравнение на 
първоначалната проба от замърсена вода с пречистената 
се отчете избистряне на цвета и липсата на примеси при 
пречистената вода. Дейността завърши с обсъждане и 
споделяне на идеи за подобрение на системата. Бяха 
изведени предложения за увеличаване на 
концентрацията на коагуланта, автоматизация на етапа 
флокулация, по-дълг етап на флокулация и утаяване. 
Целият експериментален процес беше проведен с 
активното участие на учениците и менторството на 
учителя. 
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Фигура 2: Снимка, показваща конструирания макет в 
процеса на тестване 
 
Индивидуалното оценяване на приноса на всеки един 
ученик при реализирането на продукта беше отчетен 
чрез автентично оценяване (13). Бяха определени 
следните показатели: изпълнение на индивидуални 
задачи, работа в екип и критично мислене. В оценката на 
индивидуалните задачи се включва изготвянето на 
доклад с предварително проучване по темата, към който 
в последствие бяха приложени планът, протоколът и 
изводите от експеримента. Към същия показател спадат 
и академичният и приложеният принос на 
индивидуалната дейност в контекста на групата. 
Работата в екип беше оценена предвид отговорното 
отношение към самостоятелните задачи в контекста на 
групата, кооперативността и оказаната взаимопомощ. 
Критичното мислене беше оценено на база активността 
при даване на идеи, формулиране на хипотези, 
аргументиране, констатиране на резултати, извеждане на 
изводи и отправяне на предложения. Предвид броя на 
участниците в обучението проследяването на 
последните два показателя не представляваше трудност 
от страна на учителя. За всеки показател бяха заложени 
критерии за определен брой точки (Табл. 1). Общият 
брой точки на всеки ученик формира крайната му оценка 
от проведеното ПБО. Приравнени към шестобалната 
система, 5-6 точки отговарят на средна оценка, 7-8 – на 
добър, 9-10 – много добър, а 11 и 12 – на отлична оценка. 
 

Таблица 1: Карта за автентично оценяване; 
Вертикално са представени показателите, а 
хоризонтално критериите за тяхната оценка с 
възможен брой точни от 1 до 4. 

 4 3 2 1 
Задачи за 
самостоя-
телна 
работа 

Изпълнени са 
всички задачи. 
Информацията 
в доклада е 
представена 
изчерпателно. 

Изпълнени за 
всички задачи. 
Има пропуски 
в доклада. 

Има пропуски 
в 
изпълнението 
на задачите. 
Докладът е 
неизчерпате-
лен. 

Голяма част от 
задачите не са 
изпълнени. 
Докладът има 
сериозни 
пропуски. 

 
Работа в 
екип 

Слуша 
внимателно, 
когато другите 
говорят. 
Споделя 
свободно 
идеите си. 
Наясно е каква 
работа трябва 
да бъде 
извършена от 
отбора. 
Изпълнява 
зададените 
задачи 
навреме и 
помага на 
останалите. 

Слуша и 
участва във 
всички общи 
дискусии. 
Изпълнява 
зададените 
задачи и 
помага на 
останалите при 
нужда 
 

Рядко 
изслушва. 
Изпълнява 
зададените 
задачи, но не 
помага на 
останалите. 
 

Не изслушва 
съучениците 
си. Изпълнява 
зададените 
задачи,  не 
помага на 
останалите. 
 

Критично 
мислене 

Идентифицира 
проблемите и 
намира 
решения. 

Говори за 
проблемите и 
решенията. 

По-често 
говори за 
проблеми, 
отколкото за 
решения. 

Говори само за 
проблеми. 

 
Заключение  
 
Посоченият пример показва нагледно приложението и 
приноса на ПБО в съвременното обучение за 
изграждането на фундаментални знания и умения 
необходими през целия живот. Целта на дадената 
разработка е да послужи за пресъздаване на описания 
модел или като ориентир при планирането на ПБО от 
друго естество на познание. 
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