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Abstract: The Role of the Constructivism in Education of mathematics: Because of low results in 

education of mathematics in Bulgaria, measured by PISA research it is need to find new methods of 

teaching. Constructivist philosophy of math education postulates that learner must construct own mental 

cognitive structures in social interaction. There is a variety of constructivist theories. The “5C” model – 

Condition, Confliction, Catalyst, Consideration, Construction can be adapted and used in learning 

mathematics. The books “Math Makes Sense” were constructed on the base of constructivist principle  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Изискванията за постигане на конкурентоспособност на кадрите на пазара на 

труда заложени в стратегия „Европа 2020”, предполагат високо качество на 

предоставяното образование на всички равнища на образователния процес [21]. В 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. 

[16] и в Национална програма за реформи на Република България [14] са застъпени 

разработката и приложението на целесъобразни педагогически технологии, които 

позволяват активизиране на самостоятелната дейност на обучаваните, подготвят 

личности способни да поставят и решават проблеми, способни да се самообразоват. 

Методите използвани в процеса на обучение играят важна роля не само за 

усвояването на конкретни знания и умения, а и за цялостното формиране на 

компетенции и мотивация за „учене през целия живот”.  

Една от успешно прилаганите теории в основата на която е идеята за активно 

опознаващия субект в социална среда, способстващa развитието на изследо-

вателски и иновативни качества на индивида и необходимите умения за работа в 

екип е конструктивизма. Приложението на принципите на конструктивизма са 

узаконени в редица развити страни, като Великобритания – 1989г. [25], Съединените 

Американски Щати – 1989г. [32] и Канада – 1996г. [24].  

В България има сравнително малко изследвания свързани с конструктивист-

ката теория прилагана в обучението по математика в средното училище. Настоящия 

доклад има следните цели: теоретичен анализ на българската и чуждестранната 

литература; адаптиране на петстепенния модел предложен от тайванските учени Н. 

Папан и Н. Сомпонг [34], така че конструктивизма да е приложим в обучението по 

математика в средното училище. 

 

СЪЩНОСТ НА КОНСТРУКТИВИЗМА  

Конструктивизмът (от лат. constructio — построение) e направление в 

епистемологичните и философските науки, в основата на което лежи представата за 

активност на познаващия субект, който използва специални рефлексивни процедури 

при построяването (конструирането) на образи, понятия и разсъждения [8,11,13]. 

Конструктивизма е определян като педагогическа философия в образованието 

[23, с.48], методически подход [19, с.330], теории за ученето [5, с.358], когнитивна 

теория [20, с. 5], образователна философия, подход [6], учение [12, с.11], парадигма 

[2, с.4], „основна психолого-педагогическа парадигма” [7, с.91]. 

Дж. Брунер заключава, че обучението, базирано на конструктивизма, е активен 

процес, в който обучаваните конструират нови идеи и понятия, основани на своите 

предишни знания, като новите познавателни структури (мисловни логически 

построения) обезпечават придобиването на нов опит и позволяват на човек да 

предприеме “действие извън наличната му информация”[15].  
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На дадения етап на развитие конструктивизма представлява по-скоро 

философия отколкото методика или технология за обучение. Това обяснява 

недостатъчната разработка на методи, форми и средства за обучение, което 

предизвиква определени трудности при практическата реализация [23, с.65].  

 Познати са различни форми на конструктивизма. П. Ернест определя следните 

форми на конструктивизма: същински, радикален, проактивизъм [29,с.39-45] и 

социален конструктивизъм [28]. М. Доугиамас определя видовете конструктивизъм 

по следния начин: обикновен, радикален, социален, култивиран, критичен 

конструктивизъм, конструкционизъм [27]. Н. Шаталова описва нова форма – 

демократичен конструктивизъм [23, с.11]. 

Идеите на когнитивния конструктивизъм са заимствани от трудовете на Ж. 

Пиаже, в които е описан процеса на когнитивно преструктуриране [17,39,40]. Той 

твърди, че в подходящ етап от развитието си, обучаваните учат чрез изграждане на 

собствени ментални конструкции, докато изпълняват подходящи за развитието им 

практически задачи. В процеса на натрупване на опит, подрастващите преминават 

от конкретни към по-абстрактни идеи [17]. 

Изследванията на Л. Виготски са база на идеите на социалния 

конструктивизъм.  Той обосновава, че социалните взаимодействия играят основна 

роля в изграждането на понятията [1]. След многократни дейности в зоната на 

близко развитие на индивида, осъществени в социална среда, зоната на актуалното 

развитие на учащия се разширява с нови знания и умения [3, c.37]. Социалният 

конструктивизъм поставя акцент върху значението на всички аспекти на социалния 

контекст, като например, договаряне, сътрудничество, дискусии и междуличностните 

отношения, взаимодействията преподавател-обучаем и обучаем-обучаем в учебни 

ситуации, ролята на езика, текстове и семиозиса (знаковия процес) в преподаването 

и изучаването на математиката [29, с. 44]. 

Дж. Дюи прилага конструктивистките идеи в процеса на обучение, 

идентифицирайки и отчитайки личните потребности и интереси на обучаваните [26]. 

Обучаваният научава точно това, което опознава чрез своята самостоятелна 

дейност и са необходими определени познавателни, практически и творчески 

усилия, чрез които той да е в състояние да приложи тези знания в живота [4]. 

Основните идеи на Дж. Дюи са база за създаване на: 

1) "проектно-базирано обучение" от Ч. Ричардс, [10]; 

2) педагогическа система на М. Монтесори, за саморазвитие на детето в 

предварително подготвена дидактическа среда [23, с. 59]. 

3) компютърна среда ЛОГО, разработена от екипа на С. Пейпърт, за 

изучаване в игрова форма основите на геометрията и алгоритмичното 

мислене. 

4) „демократичен конструктивизъм” разработен от Н.Шаталова – обучаваният 

работи по индивидуален план и има голяма свобода на избор [23, с. 70] 

5) „пробуждащо обучение” от Е. Князева – синергетична връзка между 

обучаващ и обучаван [23, с.81]; пробуждащо обучение [9, с. 165] 

 

ПРИНЦИПИ НА КОНСТРУКТИВИЗМА  

От направения анализ на проучената литература могат да се направят 

следните изводи за принципите на конструктивизма приложими в обучението по 

математика: 

• Учебникът не е основен източник на информация  

• Обучавания е пълноправен участник в процеса на обучение 

• Отчитат се индивидуалните особености и интереси и се осигурява 

възможност за индивидуална образователна траектория 

• Осигурява се изследователска работа, време за прилагане на наученото и 

интегриране на знанията 
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• Въпросите които възникнат се разглеждат в смия учебен процес 

• След разрешаването на всеки проблем се извършва " поглед назад" 

• Обучаваните са насърчавани да обобщават, обосновават, конкретизират 

• Обектите на изучаване се разглеждат от различни гледни точки 

• Използва се проблемно-базирано обучение и проектен метод 

• Обучаваните работят индивидуално, в екипи или на групи с цел работа на 

различно равнище. 

• Обучаваните се самооценяват по съвместно определени критерии, като 

Оценяването се осъществява и в процеса на обучение 

• Преподавателя насърчава активното и критично мислене 

• Преподавателя е организатор на учебно-познавателната и 

изследователската дейност, като осигурява диагностика и мониторинг на 

образователния процес 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВИСТКИТЕ ПРИНЦИПИ 

Учебни помагала 

По системата на Addison-Wesley са разработени по математика от 1-ви до 9-ти 

клас озаглавени “ Math Makes Sense ” въплъщаващи принципите на конструктивизма 

[30]. Те са организирани около различни теми и включват интегрирани знания. 

Математическите понятия са вградени в приложението на предоставените 

провокативни проблеми. Тези „учебници” помагат учениците да създават модели, да 

изследват техните последици, да преразглеждат ситуацията и след това да 

потвърждават моделите. Способстват за по-задълбочено разбиране на понятията и 

техните взаимовръзки в системата от знания. Всеки модул започва с мотивиране, 

защо новите знания са необходими и къде намират приложение в живота и науката. 

Обучаваните преоткриват важни и интересни математически факти. Разглежда се 

приложението на математическите знания в практическата дейност на хората. В 

тези помагала се използва визуално представяне на математиката, дават се 

полезни идеи за бързи и лесни изчисления, предоставят се метапознавателни 

стратегии. Обучаемите се насочват към използване на калкулатор, компютър и 

полезни интернет сайтове [33]. 

 

Модел за обучение по математика 

Учени от Тайланд разработват пет-степенен модел за обучение на учители в 

национален курс за използване на мултимедия [34].  

Този модел може да бъде трансформиран и пригоден за обучение на ученици 

от горен и среден курс по математика.  

1. През първия етап „подготовка на условията”:  

1.1. определят се настоящите познания и липсата на такива свързани с 

новата тема; 

1.2. обучаваните се мотивират като се посочва необходимостта и 

приложението на новите знания в науката и практиката; 

1.3. сформират се екипи; 

1.4. очертават се целите. 

2. На втория етап се създава „когнитивен конфликт”, като се поставя 

проблемна ситуация: 

2.1. очертават се параметрите на проблема; 

2.2. обучаваните провеждат наблюдения, измервания, сравнение и 

анализ; 

2.3. формулират хипотези и ги изследват чрез манипулативни елементи, 

калкулатори или компютри; 
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2.4. ненатрапчива помощ от обучаващия – намаляване комплексността на 

проблема, чрез насърчаване изследване на подпроблемите.   

3. „Катализирането” на изследователския процес се осъществява от: 

3.1. вътрешна мотивация (удовлетвореност от действията, изследването 

и най-вече от откриването на нови закономерности); 

3.2. външна мотивация за достигане до целта (да разрешат проблема). 

4. Обмисляне на получените резултати: 

4.1. вътре в екипа; 

4.2.  представяне; 

4.3.  дискутиране между всички екипи на получените заключения. 

5. Конструиране на новото знание 

5.1. отхвърляне на погрешните хипотези; 

5.2. валидиране на получените резултати (в гимназиалния курс с 

формално доказателство); 

5.3. извеждат и „изкристализиране” на новите понятия и връзките им с 

предходните. 

6. Ревизиране - „Поглед на зад”, Д. Пойа [18, c.149]:  

6.1. преглед на процеса на разрешаване на проблема; 

6.2. открояване на най-рационалните способи; 

6.3. извличане на метапознавателни стратегии. 
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Предимствата на конструктивизма в учебния процес 

Много изследователи, преподаватели и студенти признават, че традиционните 

подходи за "Преподаването като трансфер на знания" имат сериозни недостатъци. 

Учениците обучавани по традиционния начин, дори и тези които показват добри 

резултати на стандартизираните тестове, често не са в състояние да използват 

заучените факти и формули за приложение в реалния живот извън училище [25],[41], 

не са наясно къде училищните знания са приложими в реалния свят [35], или просто 

забравят наученото наизуст с течение на времето [41]. Учителите по математика 

смятат, че учениците не са в състояние да използват методите и правилата, научени 

в традиционните училища, защото те не ги разбират напълно [25]. 

Дългогодишното международно изследване PISA (Programme for International 

Student Assessment) оценява предметните и интердисциплинарни знания и умения 

за решаване на проблеми в края на задължителното училищно образование[31]. 

Центърът за контрол и оценка на качеството на училищното образование към 

Министерството на образованието и науката [22] представя резултатите от 

изследването, в което България заема 47-ма позиция от 65 участници. Това е 

показателно затова, че българските младежи незадоволително прилагат знанията си 

в нови ситуации, трудно разрешават проблемни практически задачи.  

В международното изследването по математика TIMSS още през 1995 г. е 

установено, че оценките в страните, използващи конструктивизъм са по-високи, 

отколкото тези, които използват традиционни стратегии за преподаване и оценка 

[37]. 

Налице са няколко проучвания [25], които показват, че педагогическите 

приложения на конструктивизма допринасят за ученици, които са по-мотивирани, по-

ентусиазирани, могат да прилагат математическите си знания в реални житейски 

ситуации и са по-способни да решават проблеми, отколкото традиционно 

обучаваните.  

Друга полза от конструктивизма е алтернативния стил на оценка. Ученици, 

които не са етикетирани, а изграждат своя собствена оценка за себе си, опознават 

себе си по-добре и поемат повече отговорност за обучението и кариерата си.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Способностите за справяне с проблеми и прилагане на знанията в нови 

ситуации са важни за успешната реализация и кариерно развитие на индивида [36, 

38].  

Конструктивизма е педагогическа философия, в която главната идея се 

заключва в това, че знанията не бива да се предават в готов вид на обучаемите. За 

това е важно да се създадат условия за успешно самоконструиране и саморазвитие 

на знанията на обучавания. Всеки от нас конструира собствено разбиране за 

обкръжаващия ни свят. Затова е важна оригиналната гледна точка на другите. 
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