
 

 
 
 

 

В наши дни все по-често говорим, че образованието трябва да се основава на 

практиката и изискванията на динамичната технологична среда. И все по-често 

чуваме терминът: STEM. 

Какво се крие зад тези четири букви? 

STEM /Science, Technology, Engineering, Math/ най-общо означава: Наука, 

Технология, Инженерство, Математика. Подходът STEM обаче е много повече от 

„залепване“ на тези понятия заедно. Това е философия на образованието, която  

обхваща преподавателските умения и учебните предмети по начин, който прилича 

на реалния живот. 

Едно от основните предимства на STEM обучението е интеграцията на 

отделните предмети в учебната програма. Това позволява на учениците да разберат 

връзките        между        предметите,        които         изучават         в         училище.  

Това помага да си отговорят на въпроси, като: 

„Защо ми е необходимо това знание?“, 

STEM & Английският език 



„Къде ще използвам това, което уча?“ 

В този ред на мисли може да се полюбопитства: Какво би се случило ако 

свържем обучението по английски език и компютърното моделиране чрез STEM 

технологиите. 

Любопитни бяха и учениците от 3. А клас от ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна. 

Техният експеримент започна с учебния проблем: 

Представете си, че сте учител по английски език и искате да направите 

годишния преговор по-забавен и вълнуващ за учениците си, да ги накарате да  

преговорят с желание. 

Решението на проблема дойде почти на мига. Учениците без колебание 

предложиха: Хайде да превърнем преговора в игра! Да използваме компютърните 

си умения и да „игровизираме“ урока по английски език! 

Реализацията: Третокласниците, насърчени от учителя, създадоха собствени 

тестове в платформата . 

Най-ценното на този опит е създаването на няколо online теста от самите 
ученици за техните връстници – тестовете могат да се ползват в реалното обучение. 

Използвано бе едно от основните предимства на STEM подхода – приложимост и 

адекватност на образованието. 

В този случай STEM урока се превърна и в инструмент за формиране на 

предприемачески умения, защото смелостта да идентифицираш проблема, да 

намериш неговото решение и да приложиш резултата – това е истинският 

предприемачески дух. 

Кой знае? Може някой от тези умници да поеме по пътя на свой родител и да 

се превърне в бъдещ компютърен специалист, програмист, инженер или 

изследовател в областта на науката ... а защо не и учител?! 

STEM урокът реализира целите на проект «Успешни, технологични, различни 

ефективни – европейски будители в образованието» - УТРЕ по програма Еразъм+, 

КД 1, по който ОУ «Добри Чинтулов» - Варна работи от 2019 год., а именно: 

постигане на интеграция на теорията в практиката, създаване на възможности за 

учене в забавна и безопасна дигитална среда, чрез «игра» и симулиране на реални 

ситуации, възпитаване на любов към ученето, насърчаване на детското 

любопитството и постигане на удовлетвореност от собствените способности и 

успехи. 


