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INTEGRATIVE APPROACH TO EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL AT 

SUBJECT “TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP” 

Abstract: One of the most typical effects at our work time is the intensive technical progress and it’s appliance 

all round the life. Children today are living in time, where the technical achievements are not only in the 

manufacture, but also in the everyday way of people is life, in children toys, in family and infant school. The 

technological education in the general preparation is subordinated to the requirement for, forming technological 

competence in students. It is well known that technology lays in the basis of technological progress. It is a link 

between natural sciences and production; it is a mediator between the researched applying activity; it is a radical 

re- estimation of the ideas for building and development of the economical. 
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зграждането на личностните и индивидуални качества на всеки един човек 

започва от най- ранна детска възраст, още от детската градина, когато се 

научават да използват различни пособия и инструменти, запознават се с 

основни признаци и явления. В начална училищна степен няма ученик, който да не знае 

основните операции, да не познава основните инструменти и пособия. Всички тези 

знания и умения се усъвършенстват постепенно и се надграждат, за да бъдат от полза в 

реалния живот извън училище. 

       Учебната дисциплина Технологии и предприемачество е един от важните предмети 

в нашата образователна система, участващ в личностното израстване на учениците, 

развивайки творческо мислене, инициативност, предприемчивост и отговорност, 

акцентирайки върху позитивното отношение към труда, към съвременната техника и 

технологии. Използвайки интегралния подход, часовете по Технологии и 

предприемачество „протичат в единство както в научната област, така и в практиката“. 

(1, с. 80) Чрез него те не само добиват теоретични знания за заобикалящия ги свят, но и 

го опознават чрез практическите дейности в клас. Декарт е казал: „За да се 

усъвършенства умът, е необходимо повече да се разсъждава, отколкото да се заучава.“, 

защото чрез практическия опит учениците сами стигат до конкретната цел. 

       Обучението е по- успешно, практически ползотворно, по- приятно и дори по- 

забавно, когато учителят интегрира останалите учебни предмети в часа по Технологии 

и предприемачество. Какво забавление е за децата да си изработят корабче и да си 

затвърдят геометричните фигури по математика. След това да го оцветят, използвайки 

творческото си мислене, припомняйки си съчетаването на цветовете по изобразително 

изкуство. Или да си изработят пано от различни семена, да затвърдят знанията по човек 

и природа, тяхното важно значение за природата и за нас хората и накрая да проявят 

своето въображение като декорират своите творби, защото „въображението е тясно 

свързано с трудовата дейност на хората. То има преобразяващ характер.“(3, с. 16)   

И 
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       Какво всъщност означава „интеграция“? Защо е толкова важна тя в днешната 

образователна система? Какви са нейните цели и задачи? „Интеграция“ е 

обединяването в едно цяло на групи, колективи, страни поради обща работа или/и общи 

интереси (Тълковен речник на българския език), т.е. всички педагози са обединени от 

една обща цел, имат едни и същи интереси- техните ученици да разберат и усвоят 

знания и умения, потребни за бъдещия им живот. „Целта на учителя не е да покаже 

колко дълбоко разбира учебния материал. Разбирането е само предпоставка да бъде 

достъпен. Неговата основна цел е да доведе ученика до състояние на яснота по 

изучаваните въпроси.“ (Достъпно преподаване) „Едни под интеграция разбират 

подчиняване на учебните предмети на една основна рационална идея, други- 

подчиняване предметното съдържание на интелектуалните умения, трети преоткриват 

интеграцията само в някои учебни предмети, а четвърти я виждат като необходимост за 

цялата съвкупност на учебните предмети.“ (2, с. 49)  

       Интегративният подход е все по- необходим „за усъвършенстване на учебно- 

възпитателната работа в съвременното училище“. (https://diuu.bg/emag/4148/) В 

динамичния, забързан, технологичен свят трябва все повече да се обединяват уменията 

и знанията, за да бъде човек адекватен на социалната среда. Неговата цел е „да осигури 

взаимосвързано усвояване на знанията. Дава възможност ученикът да види обектите и 

действителността от много страни и така по- цялостно да ги опознае и разбере. Той е 

субективна научнопознавателна, учебнопознавателна или творческо преобразуваща 

дейност.“ (1, с. 79) Използвайки този подход в обучението по Технологии и 

предприемачество, учениците ще се запознават с различни операции, явления и 

закономерности от реалния живот. Те ще „преоткриват създадения от човека свят, 

връзките му с околната среда, ще осъзнават силата на научно- техническия прогрес и 

ще участват в него, като проектират, конструират, моделират и изработват различни 

изделия.“ (1, с. 90) Ще открият и усъвършенстват твореца у себе си, използвайки 

репродуктивни и продуктивни упражнения, защото именно творческото мислене 

развива индивидуализма на личността, а комбинирането на всички тези умения 

изграждат характера. 

       Според Андреев съществуват няколко вида интеграция: вертикална, хоризонтална, 

интрадисциплинна- вътрешнопредметна и интердисциплинна- междупредметна. (2, с. 

59) Вертикалната интеграция в обучението се осъществява между начална и средна 

училищна степен, когато всичко научено от 1- 4 Хоризонталната интеграция е 

„връзката и зависимостта между различните видове дейност, извършвани от 

учениците.“ (2, с. 59) Вътрешнопредметните връзки са заложени в почти всеки един 

учебен час като актуализация на знания и умения, а междупредметните обогатяват и 

развиват вътрешнопредметните.  

       Използването на интегративния подход в обучението по Технологии и 

предприемачество може да се разглежда в два аспекта:  

 „Първият аспект е свързан с „преливане“ на дейности, изучавани по тази 

дисциплина към другите учебни предмети“. (1, с. 92) Например чрез 

обработване, комбиниране и сглобяване на материали може да се изработят 

модели на растения и животни и да се затвърдят знания по околен свят, роден 

край, човекът и природата. 

 „Вторият аспект се отнася до „отварянето“ на технологичното обучение към 

проблемите на другите учебни дисциплини.“ (1, с. 92), т.е. да използват 

творческото си виждане и да оформят художествено изделията, които са 

изработили. 
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       Тези два аспекта в комбинация с прилагането на различни методи (3, 37-40) за 

развитие на творческото мислене и въображение, ще затвърдят получените знания и ще 

развият креативността на учениците. Комбинаторният метод служи за получаване на 

много различни решения чрез допълване, преконструиране и деконструиране чрез един 

и същ модул или група от такива. Методът на аглутенация (обединяване) е взаимстван 

от литературата и изобразителното изкуство и чрез него се изработват нови предмети 

от несъвместими на пръв поглед такива. Аналогията е най- старият и широко 

разпространен метод, чрез който в своята творческа дейност учениците могат да 

използват различни форми и цветови комбинации по аналогия за изработката на своите 

зададени по тема изделия. Трансформацията е метод, който може да се използва при 

многофункционални предмети, които в различни ситуации ще имат различни функции. 

Метод на инверсията означава нарушаване на вече познатия ред и функционалност на 

даден предмет; обръщане наопаки на обекта. Учениците трябва да търсят нов 

функционален вариант от готов продукт. Например чашата за вода може да се превърне 

в саксия или фуния за преливане чрез пробиване на отвор на дъното. 

       Целите на обучението по Технологии и предприемачество са свързани с 

практическите дейности и чрез тях се: 

 Формира позитивно отношение към технологичния свят и връзката му с човека. 

 Усвоява знания и умения за работа с различни материали, в това число и 

природни. 

 Формира умения за конструиране, моделиране и оценяване на модели. 

 Развива умения за работа в екип. 

 Събира и използва информация за проектиране на идеи чрез рисунки и скици. 

       „Моделирането заема съществено място в часовете по Технологии и 

предприемачество. Самият термин идва от латинското modulus-образец, условен образ. 

Моделирането е процес на познание на действителен обект…, чрез мислена или 

практическа дейност за създаване на негов модел.“ (3, с. 69) То е в пряка връзка с 

интегративния подход, защото с изработката на всеки един модел се прави 

междупредметна връзка със съответната дисциплина. „Моделът е устройство, което 

възпроизвежда действителен обект в умален вид.“ (3, 69)  

       В часовете по Технологии и предприемачество моделирането на различни сгради, 

растения, животни, геометрични фигури, музикални инструменти, спортни пособия в 

комбинация с развитие на комуникативните способности на учениците при обяснение 

на свършената работа, е доказателство за значението на интегративните връзки на този 

учебен предмет с всички останали и формирането на личностните качества на 

учениците. 

       В урок на тема „Маски“ може да се започне с актуализация за обичаят 

„Кукерство“ в България и да се премине към прочитането на разказа „Маскен бал в 

гората“- Ирена Панкева, чрез който въвеждаме мотивиращо темата на учениците, че 

този час ще изработват маски.  Прочитайки разказа, карайки ги да слушат и разберат 

прочетеното, ние интегрираме литературата в часа по Технологии и предприемачество. 

При изработването на своите маски, учениците трябва да проявят своите художествени 

заложби и по този начин се пренасяме в изобразителното изкуство. Накрая, за да 

завърши часът с удовлетворяваща усмивка от добре свършената работа, учениците ще 

завършат  своя маскен бал, като някои от тях ще влязат в роли и ще прочетат част от 

няколко български народни приказки, а останалите трябва да познаят кои са те. Така, 

часът ще завърши отново с интегративната връзка български език и литература. 
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       В урок на тема „Весели животни“ ще започнем с емоционална нагласа на 

учениците, интегрирайки учебният предмет музика, като пуснем и изпеем всички 

заедно песничката „Зеленчуци, който не яде“. По този начин ще преминем към 

актуализиране на знанията им по околен свят за плодовете и зеленчуците и тяхната 

полза за човешкия организъм. Задавайки им интересни и забавни гатанки за животни, 

ние преминаваме към мотивиращо поставяне на темата, че ще изработват животни от 

различни зеленчуци. Интегрирайки учебният предмет околен свят в часа по Технологии 

и предприемачество, затвърждаваме знанията на учениците за природата и връзката й с 

човека. За изработката на животните, учениците ще упражнят финната моторика на 

ръцете си, която има огромно значение в часа по български език. И така, този час по 

Технологии и предприемачество е приятен и разтоварващ, защото учениците се 

забавляват, и полезен, защото чрез интегративния метод сме затвърдили техните знания 

и по други предмети. 

       В урок на тема „Рамка за снимка“ ще започнем с показването на няколко различни 

фотоапарата, по- стари и по- нови модели, за да актуализираме знанията на учениците 

за това изкуство и да обогатим тяхната обща култура за фотографията, нейното начало 

и развитие през годините. Задавайки им въпроси дали обичат да правят снимки, какво 

обичат да снимат, какви фотоапарати използват, ще стигнем до поставянето на темата 

за изработка на рамка за тяхна любима снимка. През този час ще интегрираме знанията 

и уменията на учениците от предметите математика и изобразително изкуство. В 

началото на тяхната работа, те ще трябва да отбележат големината на отвора за 

снимката и след това да начертаят правоъгълник с по 5мм навътре. Следва прецизно 

рязане и преминаване към измерването на профила на рамката, който трябва да бъде 

широк 5см. Така лицето на рамката е готово и трябва само да начертаят и изрежат 

нейния гръб и поставка. Когато всички части бъдат свързани, може да се премине към 

декорирането й. Тук всеки ученик има свободата да изяви своето въображение и вкус. 

Накрая часът завършва с оценка и самооценка на най- добрите рамки със снимки. 

       Ще завърша с урок на тема „Хоро“, в който учениците ще трябва да изработят пано 

с хоро като работят по групи за по- добра и качествена работа. През този час те ще 

обогатят и затвърдят знанията си по околен свят, български език и литература, музика, 

изобразително изкуство и физическо възпитание и спорт. Този час ще бъде шарен, 

пъстър, музикален, динамичен, защото освен че ще изпълним задачата по поставената 

тема, ами и  ще пеем и танцуваме. В началото ще започнем с прочитането на българска 

народна песен и с актуализирането на знанията на учениците за нашите традиции, 

обичаи и хора, пренасяйки се в часовете по български език и литература и околен свят. 

Ще онагледим чрез презентация народни носии от различните области, тяхното 

разнообразие от цветове и шевици. Същинската част от часа, изработката на паното, ще 

премине под звуците на народна музика. А накрая, за да се пренесем във вълшебството 

на народните танци, ще тропнем едно хорце и така ще преминем в часа по физическо 

възпитание и спорт. 

       Всички  тези  примери  доказват  важното  значение  на   учебният  предмет 

Технологии и предприемачество в начален етап. Чрез него се интегрират всички 

останали учебни дисциплини като по този начин обучението на учениците е още по- 

успешно.  
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