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Abstract: The accelerated development and implementation of the achievements of science and technology 

radically alters the character of human labor. The orientation and the formation of the way of thinking of the 

future specialists, who will create new techniques and technologies, should start in the first course. It is still 

possible in this period to discover the preferences, opportunities and inclinations of students to certain activities 

and to deepen and develop. 
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Реализирането на тази цел е свързано с поставянето на студента в центъра на 

обучението, което е съществена разлика между иновационните и традиционните 

модели на обучение. Процесът се характеризира с използването на т. нар. „активни” 

или „интерактивни” методи на преподаване и учене, при които студента е активният 

субект в процеса на своето учене и личностен прогрес. Един от тези методи е 

приложението на проектно-базираното обучение. Чрез него се реализира релация 

между продължителността на дейността и дълготрайността на знанието, осъществява се 

връзка между предметни области и проблеми от реалния живот. Това провокира 

създаването на адекватни педагогически подходи за иновационно и творческо обучение 

съобразено с няколко ключови фактора, сред които психолого-педагогическите 

особености на студентите, спецификата на учебното знание и не на последно място 

целите на обучение. 

Бързо изменящите се условия на живот налагат бързи промени в организацията на 

хората при реализиране на тяхната професионална дейност. Всяка образователна 

организация трябва да подготвя членове на обществото, които да преследват своите 

професионални цели и да могат да осъществяват дейности за постигането им. Не 

случайно различни правителствени и неправителствени организации финансират 

дейността на хората чрез работа по проекти.  

Като продуктивна стратегия проектната работа е ориентирана към целите на 

обучението. Развиват се както когнитивните, така и емоционално-ценностните и волеви 

характеристики на студентите. Съдейства за развитие на знанията, уменията и 

компетенциите във всички сфери, очертани от учебните програми и стандартите на 

обучение. Тази стратегия притежава и една от най-съществените характеристики на 

продуктивните стратегии, а именно възможността студентите да изграждат отношения 

и ценностни позиции към разработваните теми и проблеми.Те трябва да бъдат 

възприемани, изследвани и решавани последователно.  Развитието на способността за 
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толериране на чуждото мнение и за приемане на други гледни точки е също важен 

елемент от положителната нагласа към продуктивното усвояване на знания и умения 

чрез решаване на проблеми и работа по разнообразни проекти. 

Възникване и същност на проектната работа 

В педагогическата литература терминът „проект” навлиза в края на XIX и 

началото на XX век. Съществуват различни тълкования и дефиниции относно 

приложението на проектната работа в образователната институция. И въпреки това 

няма единно и ясно определение. Разгледано в контекста на съвременното образование, 

проектната работа (проектното обучение) най-често се определя като: 

 научен подход за преподаване, в чийто център са студентите [6]; 

 метод на преподаване, който използва сложни автентични въпроси, изискващи 

включването на студента в продължително, задълбочено, съвместно учене, с 

резултат – внимателно конструиран продукт или изделие; 

 образователен инструмент, който включва обучаваните в изследване на важни и 

съдържателни въпроси, чрез проучване и сътрудничество, използване на 

технология, създаване на продукти и споделяне на идеи; 

 систематичен подход на преподаване, ангажиращ студентите в усвояване на 

знания и умения чрез продължителен процес на изследване, структуриран около 

сложни реални въпроси, старателно проектирани продукти и задачи [5]; 

 форма на организация на обучението, свързана с продължителни учебни 

дейности, интегриране на съдържанието с реални житейски проблеми или бъдеща 

професионална реализация [4]. 

 Тези и други опити за дефиниция насочват към възможностите на проектната 

работа като метод за постигане на важни съвременни образователни цели – активно 

придобиване на знания, обвързване на учебното съдържание с практиката на хората, 

учене в житейски контекст, учене чрез сътрудничество. Стимулира се изграждането на 

значими за обществото и личността когнитивни умения като: пренос на наученото в 

нови ситуации, творческо мислене, критично мислене, планиране на дейността, анализ 

на извършеното, рефлексия [2]. 

Изхождайки от тълкуването на понятието „проект” – дейност, имаща определена 

цел, която трябва да бъде постигната за определен срок при определени условия, се 

вижда, че тенденцията на всяко общество е за реализирането на такива дейности. За да 

може всеки член на обществото да се справя с поставените му задачи чрез проекта като 

организационен модел, трябва да притежава необходимите умения и качества за 

осъществяването им. Така обществото поставя приоритет на образователната система 

за прилагане на съвременни подходи към обучението в сферата но висшето 

образование. Една от тези тенденции е внедряване на проектен подход в процеса на 

обучение в различните образователни степени [1].  

Най-често проектите се използват като метод и средство за обучение и 

самообучение, за повишаване на качеството и ефективността на усвояване на знания, 

но не може да се отрече и безспорния им принос за оценяване на знанията и уменията 

на студентите от по-високите таксономични равнища. Проектното обучение е тясно 

обвързано с конструктивисткия модел за учене и преподаване, а също и практически 

подпомага реализацията на концепциите за саморегулираното и трансформиращото 

учене. Проектното обучение е част от структурата на знанието, което всеки студент 

натрупва. Чрез него той се мотивира и се включва в собственото си обучение. 
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Проектният метод е един от пътищата, чрез който може да се превърне 

образователната институция в желана за студентите територия. Учащите се разширяват 

познанията си по конкретна проектна тема, но освен това развиват някои свои 

личностни качества от социално значение. Предпоставка за това е работата в екип, 

където студента се учи да излага аргументите си, да отстоява позицията си, но също 

така да бъде толерантен, като изслушва партньора до себе си. Проектната работа 

изисква инициативност, точно планиране на действията и добра организация. В нея 

могат да се включат всички студенти, дори и пасивните в час, което ще доведе до 

повишаване на мотивацията за работа, интелектуално любопитство, емпатия и 

психическо здраве. 

Обобщено виждане на мястото на проекта в обучението по технически науки 

предлага Г. Хегедюш: „…креативността, моделът, моделирането и проектът образуват 

едно цяло. Креативността е целта и решението, моделът и моделирането – функцията и 

формата на ученето, докато проектът представлява рамката на организацията на 

обучението”. 

Оценяването на проектите се явява сложна и трудна задача, защото е необходимо 

да се оценяват не само придобитите знания, но и различните умения. Трябва да има 

достатъчно обективни критерии, които от една страна да поставят някакви стандарти, а 

от друга – да не ограничават творческата свобода на студентите. 

В литературата, посветена на проектите в образователната институция, се 

формулират някои изисквания и критерии за оценяването им. Според някои автори [3] 

това са: 

  значимост и актуалност на проблема и обвързаност с учебното съдържание; 

  активност на всеки студент, в съответствие с неговите индивидуални 

възможности; 

  колективен характер на взетите решения; 

  общуване и сътрудничество в екипите; 

  използване на интегрирани знания и умения от други предметни области; 

  личен принос и новаторство при разрешаването на проблема; 

  оригиналност на проекта; 

  компетентност на участниците при защитата на проекта и създаване на интерес 

към третирания проблем; 

  естетическо и техническо оформление на проекта и писмена грамотност; 

  здравна и екологична компетенция. 

 

Особености на проектната работа 

Разработването на проекти и включването на студентите в решаването на реални, 

цялостни задачи, дава възможност да се преподава и учи по пътя на трансфера, 

практическите дейности и съпътстващото учене. 

В контекста на техническите задачи студентите от специалност „Инженерна 

логистика“ са свободни да избират теми за проучвания, при които се прилагат и 

доразвиват усвоените знания и умения и в същото време се усвояват нови. 

Проектната работа се осъществява чрез голям брой дейности, обединени около 

една централна тема, проблем или цел. Още при възникването на стратегията за 

приложението на проектната работа в образователната институция, тя се стреми да 

ограничава отрицателните въздействия на традиционното преподаване, свързано с 

възпроизвеждането, наизустяването и дидактическите ограничения. В началото на века 
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това се осъществява с противопоставяне на когнитивното развитие, което има силно 

негативно влияние върху резултатите от обучението.  

Същността на проектната работа се изразява във формиране на основни умения, 

необходими в каквато и да е дейност като [1]:  

  Умения за извършване на целенасочена работа, която изисква самостоятелно 

търсене на информация и планиране на отделни етапи;  

 Умения за откриване на проблеми и намиране начини за решаването им;  

 Умения за общуване и работа в екип както и оценяване приноса на другите, ако 

върху един проект работят няколко човека;  

 Умения за разпределяне на задачи (роли) и реализирането им;  

 Умения за специфично мислене.  

 Умения за творческо мислене.  

 Умения за организационна ефективност. 

 Умения за самооценка и самоанализ.  

Проектната работа в катедра „Инженерна логистика“ на ШУ може да се разглежда 

като образователна технология, характеризираща се със следните особености: 

 разработва се във връзка с конкретен педагогически замисъл и е основана на 

определена методология; 

 действията се осъществяват в съответствие с целта и имат формата на конкретен 

очакван резултат; 

 има поетапното планиране и последователното изпълнение на елементите от 

педагогическата дейност;  

 формират се освен организационни умения и умения за общуване и работа в екип;  

 използват се диагностични процедури, съдържащи критерии, показатели и 

инструментариум за измерване на резултатите от дейността. 

На базата на това проектната работа при обучението на студентите формира у тях 

следните личностни качества [1]: 

 Организаторски качества – характеризират се в уменията за подбиране и 

планиране на работата;  

 Целеустременост – точно и ясно преследване на целта за постигане на крайния 

резултат;  

 Настойчивост – проявяване на волеви свойства и упоритост за постигане на 

целта при евентуални трудности за решаването й (при търсене на информация, 

проучване на проблема, разработване на свои идеи). 

 Точност и прецизност – изразяват се в точното изпълнение на задачите на 

проекта и принципно спазване на срока за изпълнението им;  

 Самостоятелност – способност за самостоятелно осъществяване на дейността; 

 Дисциплинираност – подчиняване на определените и установени правила при 

работа по проекта;  

 Инициативност – внедряване на собствени идеи за постигане на определената 

цел;  

 Комуникативни качества – умения за общуване в група, проявяване на 

поведенчески свойства при попадане в конфликтни ситуации по време на работа;  

 Чувство за отговорност.  

В педагогическата литература проектната работа е позната като „метод на 

проектите”. Пръв в теорията на „метода на проектите“ се сочи Джон Дюи, който 

обосновава необходимостта от използването му в обучението, като залага на идеята за 
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„учене чрез действие“. В съвременното си развитие идеята за обучение чрез проекти 

придобива нов смисъл и съдържание. Проектите се разработват чрез „действено 

обучение, в чиято основа стоят самостоятелното планиране на работата, практическото 

осъществяване на задачата, поемането на отговорност от страна на студентите”. 

Проектът се възприема като тема на проучване, която позволява да се осъществи 

връзката между теорията и практиката. На студентите се възлагат теми за разработване, 

които са свързани с учебното съдържание и отговарят на поставените в обучението 

цели.  

Заключение  

Необходимостта от използването на проектното обучение и значимостта му се 

определят и от непрекъснато нарастващите обществени промени. Нараства 

необходимостта да се създаде възможност за коопериране и да се предостави терен за 

упражняване на съвместна работа. Кооперирането изисква прогностично мислене, 

изисква умение за планиране и за вземане на решения. Тези комплексни умения се 

формират постепенно, а проектите предлагат подходящо поле за упражняване в това 

отношение. 
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