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Резюме
Интерактивните стратегии в обучението са едно от съвременните
педагогически и методически решения за модернизация и повишаване
качеството на образование. Всички интерактивни стратегии изискват
позитивна и стимулираща среда, в която детето без притеснение от
неуспех или порицание да разкрие своите мисли и да изрази идеите си.
Предизвикателството за мен бе да накарам своите малки ученици с
желание и интерес да участват в различни природозащитни дейности и
такива, свързани с личната им хигиена. Трудно е да се подберат от
традиционните методи и форми за преподаване и учене най-удачните, за да
можем да приобщим учениците към тези проблеми. Приложението на
интерактивните стратегии и методи задължително се свързва със
създаването на определена ситуация, която изисква осъществяване на
взаимодействие. Това ме наведе на мисълта, че ИС могат да се реализират
на широка съдържателна основа в дейностите по СИП.
Ключови думи: интерактивни стратегии, СИП, групова работа, ситуация.

Глобализацията в света изисква и глобализация в реалното образование.
Въвеждането на новости в процеса на учене се обвързва с устойчивостта на
образованието. Тя ни кара да се заинтересуваме от проблемите около нас.
В този нов свят образованието трябва да създаде нова, творческа,
интересна и значима за малкия човек атмосфера, която да е основана на
себепознание и постоянно образование на личността.
Всичко това ме провокира да търся по-достъпни и интересни начини за
приобщаване на децата към местни, национални и глобални екологични
проблеми, както и към засилване на желанието им за природозащитна
дейност и здравна култура. Познавайки психофизическите характеристики
на 9-10 годишните деца и дългогодишната ми педагогическа практика, се
насочих към използването на интерактивни методи в дейностите по СИП
“Човекът и природата”. В тези часове има възможност за осъществяване на
нетрадиционни методи и форми на работа – мозъчна атака, изготвяне на
интелектуални карти , дебати, проектно обучение, групова работа. Целта
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ми бе, чрез тези методи в дейностите по СИП, да обогатя нравствения опит
на третокласниците, да формирам в тях навици за правилно поведение в
природната среда, както и за грижливо отношение към природните
богатства, тяхното опазване и съхранение, изграждане на хигиенни навици
и здравна култура. В програмата, която изготвих за дейностите в СИП
подбрах теми, които съответстват на възрастовите особености на
учениците и на проблемите за опазване на природата в родния край и в
нашата страна, личното им здраве и хигиена.
Интерактивните методи, които използвах в СИП-а през цялата учебна
година се обособяват в три групи:

а) Методи и техники на дискутиране
Беседата като метод на дискутиране може да бъде използвана, за да
увеличи груповото участие, да се породят взаимодействия, да се свърже с
опита на децата, да бъде насочена към решаване на проблеми от живота
им, да се съчетае с други обучителни подходи. С оглед особеностите на
възрастта на третокласниците е необходима беседата да се визуализира
максимално. От време на време трябва да се прекъсва, за да има място за
въпроси и примери. Накрая е необходимо да се даде случай, който да
обсъдят и решат в светлината на наученото от беседата.
Този метод използвах в занятието “Хитрата природа”. В определен
момент учениците беседваха върху това:
• Какво би станало, ако еделвайсът не бе покрит с множество
власинки?
• Какво налага смяната на козината при някои видове бозайници?
• Листа ли са игличките на кактуса? Каква е тяхната функция?
• Какво би станало, ако през есента листата на широколистните
дървета не окапваха?
Беседата има за цел учениците да осмислят логически връзката между
условията за живот, средата на живот и специфичните белези на
растенията и животните.
Дискусията е своеобразна размяна на мнения и идеи в рамките на дадена
тема, за да се постигне по-голяма яснота и по задълбочено познание.
Обсъждането е дискусия върху противоречиви подробности, които са
останали скрити в даден проблем и изискват по-широка размяна на
мнения. Дискусията приложих в тематичната единица по СИП – “Опазване
чистотата на въздуха и водата”. Целта ми бе чрез този метод
тртокласниците да развият индивидуалното си съзнание и
самоанализиране.
Проблемните въпроси за дискусията бяха:
• Защо водата и въздухът са условия за живот?
• Защо водата и въздухът трябва да бъдат чисти?
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• От какво се замърсяват водата и въздухът?
• Как замърсените вода и въздух застрашават живота на живите
организми?
Изказвайки се по посочените проблеми, всеки ученик развива интензивно
интелектуалните си способности в зависимост от отношението си и
емоционалното си състояние.
Различните гледни точни и мнения на третокласниците правят
дискусията интересна, оригинална и емоционална, а това води до важни
изводи, обобщения и равносметки на резултатите:
• Замърсените вода и въздух застрашават живота на живите
организми.
• Дълг на всеки човек е да се грижи за чистотата на водата и
въздуха.
Тези изводи съдействат за развитие на екологичната култура и
възпитание на учениците, както и до засилване на убеждението, че и те
самите трябва да допринесат за опазването на водата и въздуха.
Дебатът е работна рамка за структурирана дискусия по различни теми.
Два отбора излагат своите аргументи и контрааргументи, за да се опитат да
убедят “съдията” в своята гледна точка. Следователно изучаването на
техниките за водене на дебати предоставя отлична възможност на
учениците да усвоят един по-сложен начин на изразяване и да изградят
умения да общуват.
Дебатът като метод на дискутиране приложих в СИП-а при занятието –
“Околна среда – състояние и опазване”. Използвайки този метод, целях
учениците да се научат да систематизират важната информация по
екологичните проблеми, както и да придобият умения да представят
своите идеи ясно и кратко. Дебатът, който осъществихме, разглеждаше
следния проблем:
• Макар, че е важно да опазваме горите заради чистотата на
въздуха, суровините, които те осигуряват са твърде ценни за нас,
за да спрем да ги използваме.
Всеки ученик избира коя страна от проблема иска да защитава.
Продължителността на дебата бе 45 минути. По този начин се създаде
възможност за добро проучване на темата, без обсъждането да е твърде
дълго и учениците да загубят интерес.
Чрез приложения метод учениците се подготвят за: общи умения за
общуване, умения за да се мисли критично, както и умения да
аргументират своята теза така, че да убедят другите в правотата на своята
гледна точка.
Проектът е цикъл от планирани дейности, които имат определена цел,
начини на осъществяване, срокове, в които следва да бъдат осъществени.
Децата работят индивидуално или най-често в групи за осъществяването
му. Чрез проектите учениците усвояват вземането на групови решения,
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решаването на конфликти, търсенето и намирането на компромиси и др.
Обучението в СИП “Човекът и природата” дава чудесна възможност на
децата за осъществяване на проекти. Ето защо реших да се възползвам от
тази възможност и да използвам този метод. Осъществих идеята си в
занятието “Грижи за животните и растенията”. Целта ми бе, използвайки
този метод да провокирам екологосъобразно поведение на децата, а също
така да ги накарам да осъзнаят взаимовръзката природа-човек. Поставих
децата в следната ситуация: “Вие, ученици, сте бъдещите
природозащитници. Направете проект за знак, табелка или емблема, която
да поставите на различни места в гората, за да покажете, че този вид е
рядък, че указаното растение е билка или пък как човешката дейност влияе
върху природната среда.”
Този метод развива въображението на учениците, а освен това помага за
доизграждане на навиците за общуване и формиране на екологическа
култура и природозащитна дейност.

б) Ситуационни методи
Това са методи, за които е характерна ситуацията. Ситуацията е сбор от
обстоятелства, условия при които се създават едни или други отношения
между участващите. Когато ситуацията е трудна, заплетена,
противоречива, тя се нарича още казус. Ако тя е с нелогичен, неестествен
развой, то тя е инцидент.
Описанието на ситуацията трябва да е кратко, ясно и разбираемо, да е
съобразено с възрастовите особености на учениците и да е поднесено
занимателно.
Ситуацията като интерактивен метод използвах в занятието
“Здравословни навици на хранене”. За повишаване на емоционалността,
учениците бяха разделени на групи и бяха поставени в следната ситуация:
“Вие сте лекар, който трябва да посъветва свой пациент, боледуващ от
високо кръвно налягане, как да храни здравословно. Какво бихте го
посъветвали?”
Мнението си всяка група отрази върху постер, отговорите се
дискутираха, тези които се повтарят се елиминираха, а останалите съвети
се записаха върху табло, което бе поставено в класната стая.
Намирайки се в ситуация, учениците имат възможност активно да
мислят, да изразяват своето мнение. По този начин те осъзнаха значението
на правилно хранене, започнаха да вземат по-отговорни решения спрямо
храненето, което е предпоставка за повишаване на здравната им култура.
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в) Имитационни методи
Играта се приема като особен начин за отражение и усвояване на
действителността чрез собствената дейност във въображаем план. Познати
са различни видове игри – конструктивни, приложни, управленски, ролеви.
Ролевите игри (ролево проиграване, инсцениране) са методи на обучение,
за които е характерно създаването на ситуация, при която действащите
лица трябва да се “превъплътят” в някакви роли: участниците фантазират,
импровизират, дават воля на въображението си.
При ролевите игри учениците поемат отговорности, защитават позиции,
отстояват приетите от групата становища, съгласяват се с различни от
техните мнения. Ролевите игри са подходящи за теми, свързани с
екологични, природозащитни и здравни аспекти при СИП-а “Човекът и
природата”. Повод за проиграване могат да бъдат: използване на
плодородна земя за строеж на производства, които я замърсяват;
унищожаване на растителни и животински организми пряко или косвено
при промяна на условията им на живот.
Такъв вид игра използвах в тематичната единица “Зъбите и грижите за
тях”. Предложих следната ролева игра – Посещение в кабинета на
зъболекаря. Учениците трябва да поемат ролите на пациенти, зъболекар,
медицинска сестра. Могат да използват предмети като: престилка, стол,
инструменти от медицински комплекти за игра и четка. Поставя им се
задача да изиграят посещение при зъболекаря на пациент, който не обича
да прави това, и друг, който редовно се грижи за зъбите си. След това се
дискутира кой от двамата има повече болни зъби и кой ще стои по-малко в
зъболекарския кабинет.
Тези игри поставят учениците в реални ситуации, което съдейства за
екологичното и здравно образование.
Предложените интерактивни методи са само част от тези, които намират
приложение в дейностите по СИП “Човекът и природата” в III клас през
учебната 2006/2007г. Те поставиха учениците в ситуация на постоянно
обсъждане, предоставиха възможност за изразяване на собствени мнения,
дадоха предпоставки за наличието и използването на постоянно обратна
информация. Приложението на интерактивни стратегии дава възможност
за осъществяване на динамично и личностно ориентирано образование,
при което учениците участват активно в дебатиране и даване на решения
по важни проблеми, свързани с екологичната култура и личното здраве.
Смятам, че мотивираното и целенасочено внедряване на интерактивните
методи в занятията по СИП “Човекът и природата” би обогатило
педагогическата практика на учителите, водещи такива групи в III клас.
Ще улесни и ускори процеса на изграждане на природозащитни и здравни
навици, както и на саморазвитие и самовъзпитание на малките ученици.
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