
РЕФЛЕКСИЯТА КАТО СРЕДСТВО ЗА 
ОТРАЗЯВАНЕ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ 



Рефлексивност 

 самооценяване,  

 самоконтрол,  

 самоактуализaция   

 собствено  

наблюдение  



Резултативен ефект на рефлексията 

 Как да се използва рефлексията в обучението по биология 
и здравно образование на английски език?,  

 Да се активизира процесът на учене,  

 Да се подобрят познавателните резултати на учениците, 

 Да се  повиши интереса към биологичната наука при 
използване на електронни средства в обучението. 



Проследяване на рефлексията в дидактически 
експеримент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултати от анкета 1 проведена в контролната група – въпроси за 
самооценка и самоанализ на процеса за придобиване на знания и умения 



Проследяване на рефлексията в 
дидактически експеримент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултати от анкета 1 проведена в контролната група – въпроси за 

самооценка и самоанализ на придобитите знания и умения 



Проследяване на рефлексията в 
дидактически експеримент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултати от анкета 2 проведена в експерименталната група - въпроси за 

самооценка и самоанализ на придобитите знания и умения  



Проследяване на рефлексията в 
дидактически експеримент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултати от анкета 2 проведена в експерименталната група- въпроси за 

самооценка и самоанализ на процеса за придобиване на знания и 

умения  



Проследяване на рефлексията в 
дидактически експеримент  

 

 

 

1.Беше ли ти интересно през изминалия час?       Да  47     Не 3 

2.Кое те затрудни най-много?                                  Нищо 39 

                                                                                   Тестовете 3 

                                                                                    Новите термини 2 

                                                                      Индивидуалната работа в къщи 6 

3.Помогна ли ти работата в интерактивна среда  

за усвояване на новите понятия?                             Да 48       Не 2 

4.Би ли искал да провеждаме по този начин  

заниманията си?                                                         Да 49      Не 1 

5.Как би оценил проведения час от 1 до 5 

                                                                                       3 – 1 

                                                                                       4 – 6 

                                                                                       5 - 43 
 

 

 

 

Отговори на структурирано интервю – експериментална група  



Проследяване на рефлексията в 
дидактически експеримент 

 

 

 

 

1.Беше ли ти интересно през изминалия час?                        Да 43  Не 6 

2. Кое те затрудни най-много?                                                  Нищо 26 

                                                                                                     Тестовете 5 

                                                                                                     Новите термини 9 

                                                                                    Индивидуалната работа в къщи 6 

                                                                                                      Всички посочени 2 

3.Смяташ ли, че работата в интерактивна среда би 

 помогнала за усвояване на новите понятия?                          Да 24  Не 25 

4.Би ли искал да продължаваме да провеждаме  

по този начин заниманията си?                                                 Да 36   Не 13 

5.Как би оценил проведения час от 1 до 5 

                                                                                                       3 – 1 

                                                                                                       4 – 15 

                                                                                                       5 – 33 

Отговори на структурирано интервю – контролна група  



Приноси и изводи 

 Рефлексията проследена като самооценка може да послужи като 
способ за проследяване и установяване на ефективността на 
учебния процес  

 Резултатите от проведените анкети и интервю доказват 
увеличаването на интереса на учениците към биологията. 

  Използването на електронни средства при поставяне  и 
изпълнение на задачи свързани с биологията допринасят за 
разширяване на кръгозора на днешните ученици 

 Повишава се положителното отношение на участниците в 
експеримента.  

 



 

Благодаря  

за вниманието! 



REFERENCES / ЛИТЕРАТУРА 

Hadjiali, I. I. & Kolarova, T. (2010). Self- assessment and personal reflection of 

15-16 years old students (рр. 118 – 121). В: Оджакова, М. (ред.). Sofia 
University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Biology. Youth Conference. 
November 22- 23, Bulgaria.  

Hadjiali, I. I., Raycheva, N. & Tzanova, N. (2016). Study on professional 

reflection of biology teacher (Part One). [In Bulgarian]. Chemistry: Bulgarian 
Journal of Science Education, Vol. 25 (3), 348 – 361, SCOPUS, SJR = 0,192, 

ISSN 0861 – 9255.  
Hadjiali, I. I., Raycheva, N. & Tzanova, N. (2014). The problem in the context of 

reflective technology for teaching biology [in Bulgarian]. Chemistry: Bulgarian 
Journal of Science Education, Vol. 23 (4), 535 – 547, SCOPUS, SJR = 0,216, 

ISSN 0861 – 9255.  
Kolarova, Т. A., Hadjiali, I. & Vasilev, V. (2009). Reflective approach to studying 

of genetics in 9th -10th grade. Biotechnology & Biotechnological Equipment, Vol. 
23 (2SE), 53-57. SCOPUS, IF = 0,622, ISSN 1310-2818.  

Krasteva, A., (2010), Critikal thinking and reflexive practice,  Pedagogicheski 
almanakh, Universitetsko izdatelstvo “Sv. sv. KiriliMetodii ̆”, No 2, s. 99-122 

Kremenska, A., (2016), Blended Learning Curricula in Methodology for 
Biology and English students, International Conference The Future of 

Education, 30 June–1 July, 2016, Florence 

Kuznecova, V.S., (2016), Reflection as a stage of a modern lesson in the 
context of the implementation of the GEF, 

https://урок.рф/library/refleksiya_kak_etap_sovremennogo_uroka_v_uslo
viyah_r_215547.html  

Raycheva, N. S. Hadjiali, I., Tzanova, N. & Necheva, V. (2016). Study on 
professional reflection of biology teacher (Part Two). [In Bulgarian]. 
Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, Vol. 25 (3), 362 – 380, 
SCOPUS, SJR = 0,192, ISSN 0861 – 9255.  

Stoyanova, S., (2017), Students self - assessment of one's abilities for their life 

goals achievement, SSN 2029-8587, ISSN 2538-7197, Problems of psychology in 
the 21st century, Vol. 11, No. 1, 2017, 59 


