
 

ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ 

В обучението работата по учебен проект или проектно-базираното обучение (ПБО) е 

цялостна стратегия за активизиране на познавателния потенциал на учениците.To 

разкрива широки възможности за личностно мотивиран и конструктивен процес на 

усвояване на знания.  

Проектът може да се разглежда като тема за проучване (изследване) в контекста на 

дидактическите задачи (без да се противопоставя или елиминира предметната система за 

обучение), чието успешно разработване изисква както теоретични познания, така и 

практически действия. От тази гледна точка на учащите се поставят теми за разработване 

или проучване, които са подчинени на програмните изисквания и на образователните 

цели. Това не изключва интердисциплинарния подход при проектно-базираното 

обучение, той е задължителен за цялостно и задълбочено проучване на темата. 

 При това разбиране за същността и ролята на проекта процесът органично се свързва с 

научното учебно съдържание и естествено включва практическа изследователска 

дейност.  

Съществен елемент в работата по проект е създаването на продукт или артефакт чрез 

използване на специфични знания и умения и разрешаване на възникващите проблеми. 

Моделът на проектно-базираното обучение се характеризира като “среда, активираща 

ученето”,  тъй като: 

 • е центриран върху ученето, а не върху преподаването; 

• учениците самостоятелно планират, проектират и осъществяват своите 

идеи; 

• включва множество информационни ресурси, чийто подбор, 

преструктуриране и използване се осъществяват от учениците; 

• осигурява възможност за личностна изява в зависимост от знанията, 

уменията и компетентностите; 

• стимулира сътрудничеството и толерантността към позициите на другите; 

• осигурява условия за индивидуални знания, а не за копиране; 

• учениците създават артефакти и са в състояние да защитят 

предназначението и смисъла им. 

При разработването на определен проект обучаваните използват теоретичните си знания 

в различни практически дейности. В съдържателен план проектът засяга тема, свързана 

с целите на обучението и с учебното съдържание, но при разработването й учениците 

имат много по-голяма свобода и възможност за избор. . Темата трябва да е реална, 

автентична, значима (за учениците, за училищната общност). 

 Работата по проект позволява да се реализират такива акценти в обучението като 

самостоятелното проучване, анализиране и селектиране на информация, дискутирането 

по проблеми, работа в партньорски екипи. Разширява се и се разнообразява учебната 



среда на учениците: освен класната стая към тях се включват библиотеката, музея, места 

с природни и исторически забележителности и др. ПБО трябва да има е определена 

продължителност във времето, за да се разгърнат изцяло планираните дейности. 

Работата по проект е интерактивна стратегия за реализиране на връзката между 

теоретичните знания и практическата дейност на учениците, за свързване на обучението 

с техния реален житейски и познавателен опит, за осъществяване на пълноценна 

социализация и за ориентиране в съществуващата информационна среда като 

необходими компетентности на съвременната личност.  

Подготовката и осъществяване на проектна работа се реализира в следния 

методически модел, който съдържа най-съществените съдържателни и организационни 

компоненти на дидактическа аргументация: 

• Тема на проекта. 

• Цел и задачи на проекта. 

• Връзка с учебната програма.  

• Информационна осигуреност. 

• Организационни аспекти: 

- продължителност на подготовката.  

- формиране и фасилитиране на работата на екипите. 

• Дейности, необходими за реализиране на проекта. 

• Форми за представяне на проекта. 

• Оценка и дискусия. 

• Резултати. 

Представянето на проекта може да се осъществи чрез различни форми и средства в 

зависимост от  продуктите и артефактите, създадени от учениците. Такива могат да 

бъдат:  

• изложби, постери, пана, картотеки, изделия;  

• малки книжки, текстове и есета, интервюта; 

• представяне на етюди, ролеви игри и ситуации; 

• организиране и провеждане на състезания; 

Представянето трябва да е публично, пред родители, учители и други представители на 

заинтересованите страни  

Представянето трябва да носи положителни преживявания, удовлетворение, 

интерес към резултатите от дейността и на другите; да оставя “отворен” процеса на 

работа по проекта. 

Надграждането, което се постига чрез учебните проекти по отношение на традиционните 

форми на обучение, може да се реализира в следните направления: 



1.Разширява се познавателният контекст при разглеждане на проблема, осмисля се 

неговата значимост в по-широка практическа, природонаучна или социокултурна рамка; 

в неговата цялостност. Стимулира се процесът на създаване на интегративни 

взаимодействия в обучението. 

3. Създават се възможности за включване и разширяване на сетивната основа на 

обучението и на индивидуалния опит (емоционален, познавателен, социален), което е от 

още по-голямо значение при изучаване на природната и обществената среда. 

4. По-ефективно и субектно насочено се формират отношения, интереси и желание 

за лична изява; предизвикват се себеутвърждаващи преживявания като усърдие, 

съпричастност, увлеченост и удовлетвореност. 

5. Насърчава се екипната форма на работа – изграждат се умения за работа в екип и 

за осъществяване на познавателен обмен и комуникация. 

6. Създават се предпоставки за “отваряне” на обучението в два аспекта: първо - 

процесът на обучение остава отворен, интересът към темата не приключва с учебния час; 

второ - учениците излизат от класните стаи и училището; насърчава се привличането на 

експерти по разглежданите проблеми, родители; стимулира се естествено и необходимо 

взаимодействие между учениците и обществото. 

 

Проектно-базираното обучение има огромен потенциал на метод, развиващ 

ключовите компетентности (включени и в новите учебни програми) и уменията на 

21 век : 

То предполага интензивно, целенасочено и „умно“ използване на ИКТ. 

ПБО е интерактивният метод, който най-силно може да предизвика промяна в 

културата на преподаване, предполага сътрудничество както между учениците, така и 

между тях и учителя, който често е в ролята на фасалитатор. Обратната връзка, която 

учителят периодично дава, е  конкретна, полезна, позитивна. 


