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РОЛЯТА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО ЗА РАЗВИТИЕТО НА
ДЕТСКОТО ВЪОБРАЖЕНИЕ
Ажда А. Мустафа, доц. д-р Димитир Ил. Балкански
Резюме: Изобразителното изкуство има важна роля за развитието на детското въображение. За основа на
въображението служат възприятията и представите.От своя страна въображението е психически процес.
Като цяло източник на въображението е обективната действителност.
Ключови думи: въображение, творчество, асоциация, дисоциация

Изобразителната дейност се основава на сложен комплекс от психически качества,
които се определят от особеностите на възрастта и индивидуалността на всяко дете. Едно
от тези качества е въображението. То е способност да се създават нови сетивни или
мисловни образи в човешкото съзнание срещу преобразуване от действителността
впечатления. За основа на въображението служат възприятията и представите.
Създаването на нови образи предполага такова съчетание, което се образува от временни
формирани от минимален опит връзки, които по-рано не са въздействали. Зрителносетивният и абстрактно-логичният опит на човека са свързани с психичния процес въображението. Източник на въображението е обективната действителност. Създаденият
образ се основава на едни или други факти и явления, притежава обективно реални
белези. Както и други психически процеси въображението се развива през целия житейски
път.При децата минималните знания И бедния практически опит води до фантастично
тълкуване на жизнените явления. В началото на процеса стоят възприятията- външни и
вътрешни, съставящи основите на опита.Детето натрупва материал от видяното и чутото ,
от който ще работи неговата фантазия. Следва процес на обработка на този материал.Найважни части на този процес са дисоциацията и асоциацията.Всяко впечатление е сложно
цяло, което се състои от множество отделни части.
Дисоциация - сложното цяло се насича на части.Отделните части се диференцират
като едни се съхраняват, а други се забравят. По такъв начин дисоциацията е необходимо
условие за бъдещата дейност на фантазията. След процеса на дисоциация настъпва
процесът на изменение, на който се поднасят дисоцираните елементи. Следите от
външните впечатления не са неподвижни, те се движат, изменят, отмират и в това
движение е залогът за тяхното изменение под влиянието на вътрешни фактори, които ги
преработват.Пример за подобно вътрешно изменение е процесът на увеличаване и
намаляване на отделни елементи на впечатленията.
Асоциация – обединяване на дисоциираните и изменени елементи. Тази асоциация
може да се извърши на различна основа и да приеме различни форми от чисто субективно
обединяване на образите до съответстващо-обективно. Заключителен етап от
предварителната работа
на въображението е комбинацията на отделните
образи.Построяването му има система. Но процесът не свършва с това.
Психофизиологичните особености на въображението на детето са аналогични на
тези на възрастния, но съществуват някои особени негови прояви, които значителни ги
отличават и дават основание да се определя като специфично детско въображение.
Например явлението ейдетизъм- силно развита зрителна памет, съхраняваща дълго
време образите на предметите и след изчесване от зрителното поле.Характерна особеност
е, че въображението при децата показва повече информация отколкото е възможно да
усвоят, това явление се обяснява с особеностите на детския емоционално богат представен
свят.
У всеки човек е заложен определен творчески потенциал, който е необходим за
осъществяването на всяка една дейност.Това налага условията да се насочат към
стимулиране и усъвършенстване на тези творчески способности още от най-ранна възраст.
6

Стимулирането и развитието на въображението у подрастващите е важна задача за
всеки педагог. От богатството на въображението зависи развитието и пълноценното
протичане на различните видове дейности, които детето извършва, а от там и
формирането на неговата личност. Най-голямо значение за детето, обаче има развитието
на творческото въображение. То, заедно с мисленето, са най-важните психически
познавателни процеси, които са в постоянно взаимодействие, както в обучението, така и в
живота. Въз основа на натрупаните възприятия и опит у всеки се създават представи във
въображението, които той въплътява в своята дейност. Въображението като творческа
дейност е основна обществена потребност, а естетическата практика- силно средство за
развитие на творческите способности.Огромно е въздействието на творчеството върху
духовното формиране на личността. Той въздейства не само върху този, който ги създава,
но и върху този, който го възприема и преживява.Творчеството е най-пряката връзка,
която се осъществява между твореца и реципиента. Творческата дейност е тясно свързана
с естетическото възпитание и неговите задачи, а именно: създаване на умения у децата да
възприемат красивото в околнта действителност; върху основата на естетическите
възприятия да се развиват естетически чувства; възпитаване на интерес и потребност от
контакти с различните дялове на изкуството – художествена литература, музика,
изобразително изкуство.
За това, че изкуствата са израз на живота на въображението, а не толкова копие на
самия живот можем да се досетим като наблюдаваме децата. Към този извод ни насочва и
Роджър Фрай – естетик, историк и критик на изкуството: „...Оставени сами на себе си,
децата, както ми се струва никога не копират каквото виждат, никога не „рисуват от
натура”, както казваме ние, а предават с прелестна непринуденост и искреност
мисловните образи, които съставляват техния живот на въображението”.
Приемайки, че изобразителната дейност на децата е творчески процес трябва да
отбележим същественото място, което въображението заема в него. Връзката на
въображението с действителността е необходимо условие за неговото функциониране.
Това налага още в предучилищна възраст децата да натрупват достатъчно”храна” за
въображението си и да се научат да оперират с наличните възприятия и представи.
„Зрително-сетивния и абстрактно-логическия опит на човека, подчертава В. Димчев,
са свързани с психически процес въображение. Източник на въображението е обективната
действителност. Новият образ притежава обективно реални белези, базира се на едни или
други факти и явления, но в същото време като цяло е измислен новороден образ, резултат
от творчески акт.Въображението в творческия процес е толкова необходимо, както и
изискването да се отразява реално съществуващата действителност.”
Пътищата за развитие на въображението и творчеството у децата в изобразителната
дейност са:
1. Обогатяване на знанията, дадени на децата за предметите и явленията,
които са наблюдавали, които им предстои да изобразяват или вече са изобразявали.
2. Практическата продуктивна дейност.
3. Ориентиране на децата в усвояване на различни варианти за създаване на
изображения, варианти на способи на изображение.
4. Осъществяване на самовръзка между изобразителната дейност и другите
естетически дейности.
Характерна особеност на детското въображение е, че то е ярко и неограничено,
което се обяснява със спецификата на детската логика. ”Въображението на детето
активно се проявява и в периода, когато укрепват и се развиват неговите психични
сили”, твърди В. Димчев. [3;стр.56] ”Изворите на това въображение съвсем не са в
тайните на душата, а в неограничените възможности за комбинации и връзки между
явления, факти и образи, преработени от фантазията по пътя на тяхното
опознаване.”[3;стр.61]
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Силата на въображението у децата е различна. Постепенно натрупаната информация
е достатъчна за практическа дейност, но тя е само потенциална възможност за проява на
въображението.
За детското въображение и фантазия са характерни неточността, изопачаването на
реалния опит, от където идва рязката граница между продукта на детското въображение и
опита на възрастния, т.е. детето обича повече да живее в света на фантазията, отколкото в
реалния свят.
“Детето може да си въобрази далеч по-малко, отколкото възрастния, но то
повече се доверява на продуктите на своето въображение и по-малко ги контролира
и ето защо в житейския смисъл на тази дума въображението у детето е нещо
неистинско, измислено.[1;стр.17]
За художественотворческата дейност е необходимо въображение с висока степен на
развитие и специфична насоченост. Различната проява на въображението зависи от
принадлежността на детето към определен тип висша нервна дейност. Непрекъснатото
разширяване на възприятията от действителността и произведенията на изкуството и
обогатяване представите за тях води до стимулиране на въображението. То се развива и
чрез подходящи учебно-творчески задачи.
Мощно средство за развитие на детското въображение в изобразителната дейност е
стимулирането на комбинативното, дивергентното и асоциативното мислене чрез
изобразяването по асоциация.
За да намерим оптимален вариант за прилагането на изобразяването по асоциация в
образователно-възпитателния процес с цел използването му като средство за стимулиране
и развитие детското творческо въображение, трябва:
1. Да анализираме възможностите, които ни предлагат програмите по изобразително
изкуство за използване на асоциациите като средство за активизиране на детското мислене
и въображение.
2. Да уточним връзката между въображение, мислене, асоциация и творчество от
педагогическа и психологична гледна точка.
3. Да определим конкретен начин и условия за използване на изобразяването по
асоциация при осъществяването на цялостния учебно-възпитателен процес чрез
изобразителната дейност на детето.
Проблемът за развитието на детското въображение и творчески способности заема
важно място както в Програмата за възпитателна работа в детската градина от 1984 г.,
така и в Програмите от 1994г., изготвени от авторски колективи под ръководството на Н.
Витанова и Ел. Русинова. В тях се предвиждат възможности за стимулиране на
въображението и творческите способности чрез изобразяването по асоциация от
произведения на изкуствата: литература, музика, изобразително.
Познавателният процес при децата е придружен от ярко изразена емоционалност.
Изворите на детското въображение са резултат от неограничените възможности за
комуникации. Основа на въображението са съществуващите в паметта образи и
асоциативни връзки между тях. Връзките могат да бъдат по сходство, съседство и
контраст. Въображението на детето е безкрайно и то трябва да се развива. Дори и
Айнщайн е казал, че знанието е ограничено, а въображението – безкрайно.
Комбинирането на старите представи при въображението или тяхното изменение става по
различни начини. Някои от тях могат да се разглеждат и като средство за развитие на
детското въображение:
 схематизация- при нея не се отразяват подробностите,а само основните страни
и особености на предметите и явленията.Подчертават се някои особени черти на
въображаемия обект, а други тенденциозно се пренебрегват.
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 типизация-обобщен образ включващ характерните черти.При този процес
някои основни черти и особености, които се срещат в предмети и явления от дадена
категория, се отразяват в един отделен, конкретен образ.
 метафоризация - преписване на човешки черти на обектите, които се
изобразяват.В целия НУП метафоризацията се записва. Детето смята, че обектите, които
се движат са живи и леко ги метафоризира.
 хиперболизация - преувеличаване. Някои образи на въображението се получават
в резултат на преувеличаването, акцентирано отражение на някои особености на предмети
и явления.
 аглутинация -това е процес, при който елементи на различни представи се
комбинират е една нова.Тя предполага „сливане” на различни несъединими във
всекидневния живот качества, свойства, части. Обединяване на реално съществуващи
елементи в един нов образ (русалки).
 метаморфоза - при този процес образите се променят, преобразуват и
превръщат в друг вид.
При всички случаи въображението се основава на реални дейности. Колкото повече
са реалните образи в детската памет, толкова по -големи възможности се откриват пред
детето за създаване на въображаем образ.
Механизмът на асоциациите има важна роля в творческия процес. Това произтича от
самата същност на въображението като създаване на нови образи, представи, идеи, които
се въплъщават след това в материални неща или в практическа дейност на човека.
Въображението участва още в най-ранните стадии на творческия процес, когато се
проявява замисълът, но то не губи своето значение и през другите стадии.
Богатството на асоциативните връзки, живото въображение и подвижната мисъл
играят съществена роля при формиране на творческата личност, но най- съществено
значение имат онези качества на мисленето-гъвкавост, оригиналност, задълбоченост,
самостоятелност. Асоциациите влияят значимо и при формирането на способност за
дивергентно мислене. По повод педагогическия аспект на въпроса за „конвергентно” и
„дивергентно” мислене, Джон Гилфорд казва: „...Ние се опитвахме да учим нашите
ученици как да достигат до „верните” отговори, тези които нашата цивилизация ни е
учила да приемаме за верни. Това е конвергентно мислене. С изключение на изкуствата,
ние изобщо обезкуражаваме развитието на способностите за дивергентно мислене”.
Предметните асоциации заемат важно място в изобразителната дейност. Това ясно
личи на кадрите от филма „Мистерията Пикасо”.
Виждаме как благодарение именно на предметните асоциации художникът
постоянно променя творческия си замисъл и изображението се превръща от кактус в риба,
от риба в кокошка и накрая в глава на някакво фантастично същество. Това е типичен
пример за метаморфоза. Образно емоционалното възприятие се различава от
обикновеното възприемане на действителността благодарение на асоциацията, чрез която
възприеманият обект придобива друг емоционален смисъл, друга емоционална окраска и
друго съдържание. Известно е, че нашите представи и мисли не възникват изолирано едни
от други. Между тях се установяват повече или по- малко трайни връзки, наречени
асоциации, които са отражение на връзките и взаимоотношенията между предметите и
явленията от действителността. Развитието на въображението е в непосредствена
зависимост от асоциацията като процес на свързване, съединяване на възприятия,
представи или понятия. Отклонението на асоциациите от обикновения им ход,
подчиняването им на тези емоции, мисли или стремежи, които преобладават в дадения
момент в психиката на човека, определя спецификата на творческото въображение.
Необичайният ход на асоциациите, нарушаващ актуализацията на обективните връзки е
най-съществената страна на творческата фантазия.
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Трите принципа на асоциацията, формулирани още от Аристотел, ни показват и
начина на тяхното образуване:
1. По сходство, т.е. дадено възприятие или представа изникват в съзнанието такива
елементи от паметта, които са подобни.
2. По контраст, т.е. дадено възприятие или представа изникват в съзнанието такива
елементи на паметта, които са противоположни на тях.
3. По едновременност или последователност във времето, т.е. дадено възприятие или
представа изникват в съзнанието такива представи, които в миналото са били преживени
едновременно с тях или непосредствено след тях.
Асоциативните връзки се различават и по своя характер, и по принципите върху,
които се изграждат.
1. Механични асоциативни връзки са тези, които се изграждат въз основа на
случайни съвпадения, подобие или контраст между явленията. Те отразяват реални връзки
между явленията, но връзки, които не са съществени и закономерни, не отразяват
зависимостта между явленията, а само тяхното съвпадение.
2. Осъзнаването на закономерните връзки между явленията се основава на
изграждането на смислови асоциативни връзки. Те са характерни за човека.Изграждат се
при участие на втора сигнална система и процеса на мислене.
Особено добре въпросът за въображението и свързаните с него асоциации е
разгледан в трудовете на Виготски. Според него въображението е крайно сложен по своя
състав процес. То стои в основата на творчеството. Най-важните съставни части на този
процес са „дисоициацията“ и „асоциацията” на възприетите впечатления.Всяко
впечатление е сложно цяло, което се състои от множество отделни части.
„ ... Дисоциацията се заключва в това, че сложното цяло сякаш се разсича на части,
отделните части се дифернцират в сравнение с други и едни се съхраняват, а други се
забравят. По такъв начин дисоциацията е необходимо условие за бъдещата дейност на
фантазията”. [1;стр.23]Това умение да се отбират отделните части от сложното цяло има
значение за цялата творческа работа на човека над впечатленията. „След процесът на
дисоциация идва процес на изменение, на който се подлагат дисоциитанитеелементи.Този
процес на изменение е основан на динамичността на нашите вътрешни нервни възбуди и
съответстващите им образи. Те са процеси, движат се, изменят се, живеят, отмират и в
това движение е гаранцията за тяхното изменение под влияние на вътрешните фактори,
които ги изопачават или преработват.”[1;стр.29]
Страстта на децата към преувеличаване можем да открием в приказните образи, за
които те разказват. Процесът на изменение и частност на преувеличение дава възможност
на детето да се упражнява в опериране с величини, които в неговия опит не са били
дадени непосредствено.
„... Следващият момент от процеса на въображението е асоциацията, т.е.
обединението на дисоцираните и изменени елементи.”[1;стр.42] Тази асоциация може да
се извършва на различна основа и да приема различни форми - от чисто субективното
обединяване на образи до обективно-научното, с което дейността на творческото
въображение не завършва. Пълният кръг на тази дейност ще бъде завършен, когато
въображението се въплъти във външни образи.
Фантазните образи се създават при пряко или косвено участие на думата или езика.
Разбира се, връзката на въображението с езика не е такава, каквато е връзката на
мисленето с езика, но и тук ролята на асоциациите е значима. Художествените образи,
възприети от децата, първоначално намират израз в думите. Процесът на превеждане на
зрителния образ в словесен, както и обратния процес, синтезира два типа художествено
мислене на детето, развиващи се с общуването му с двата вида изкуство- литература и
изобразително.Употребата на образна реч е показател за известна зрялост в естетическото
преживяване на детето, защото, за да използва речта си в образа, то трябва да го
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почувства, а за да го почувства, трябва да го осмисли. Допълнителните аналогии,
асоциации, които внасят в речта метафори и сравнения, свидетелстват за това, че детето
не само констатира емоционално външните страни на изобразеното, но улавя и образно
художествения смисъл. Художественият образ възниква само тогава, когато
произведението е осветлено от творческата фантазия.
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ГРУПОВАТА УЧЕБНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Ася Кл. Сейдали, доц. д-р Димитър Ил. Балкански
Резюме: Иновационната същност на груповата учебна работа на обучение се състои в това, че чрез нея се
постига по-пряко опознаване на учениците в нова дидактическа среда: как възприемат груповата работа и
се включват в нея, как обсъждат и практически осъществяват изобразителните задачи, как
взаимодействат и си помагат помежду си.
Ключови думи: групова изобразителна дейност; лидер, социометрични методи

В научната литература обстойно са разгледани методическите аспекти на груповата
работа на различните видове дейност в училище и значението й за реализиране на
дидактическите принципи на обучение. Изяснени са предимствата й за стимулиране на
познавателната и творческата активност на учениците, за изразяване на лично мнение,
нестандартни идеи, неочаквани решения на поставени практически задачи.
Груповата учебна дейност представлява интерес и като източник на социална
подкрепа. Много психологически изследвания потвърждават наблюдението, че
затруднението, което среща даден ученик в учебната си работа намалява и изчезва, когато
той участва в екипна организация на обучение. Чувството, че е защитен в групата, и ако
сбърка в нещо другите ще му помогнат, го прави спокоен и уверен в тази среда на
общуване.
Колективната работа, като форма на познавателна дейност, съдейства за
установяване на комуникативни взаимовръзки между учениците, основаващи се на
сътрудничество и взаимопомощ. Тази дейност се явява мощен стимул за
преструктуриране на началното училище на фундаментални позиции и е:
 сигурен начин за успех на всички ученици и подходяща форма на развитие за
ученици с по-скромни възможности;
 по-продуктивен начин на учебна работа;
 начин за подобряване на взаимоотношенията между субектите в учебно –
възпитателния процес.
Изобразителната дейност, осъществена чрез групата, е една от възможните форми на
организация в обучението по изобразително изкуство и се посочва от различните автори
като “колективна изобразителна дейност” (В. Кузин, Б. Неменски, В. Димчев),
“колективно изпълнение” (Др. Немцов), “съвместна изобразителна дейност” (С. Нунев),
“групова изобразителна дейност” (Р. Кузине, О. Декроли). По тази причина в педагогопсихологическата литература проблемът, които поражда груповата учебна работа е
свързан със създаване на понятийно-терминологично единство между отделните автори
при определяне същността, типологията, функциите и мястото на тази форма на
организация в учебно-възпитатерния процес.
Груповата изобразителна дейност изисква групите да се сформират от ученици с
почти еднакво техническо или творческо равнище; да се създават в зависимост от целите,
които се поставят; да се образуват групи и от ученици с различни изобразителни
постижения. За ефикастно сформиране на учениците в групи допринасят
социометричните методи, измерващи социалния статус, изразяващ потребността на всеки
ученик да общува с точно определени свои връстници. Тези методи излъчват лидера, подобрите ученици, но заедно с тях открояват и други – пренебрегнатите и отхвърлените.
Екипите, сформирани при групова учебна работа имат временен статут – техният
брой, проблематика, дейност се променят във времето в зависимост от решаването на
изобразителните проблеми. Числеността на групата зависи от редица фактори –
дидактическа задача, възраст на учениците, придобит опит за групова работа,
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условия в класната стая и др.
За по-плавното решаване на изобразителните проблеми, породени от работа в екип,
се прилага принципът на постепенност и последователност. Поради тази причина се
подхожда към практическа работа от малка към по-голяма група, от решаването на проста
към по-сложна изобразителна задача, от игрови ситуации към реални жизнени условия.
В изобразителната практика при групова работа преобладава мнението, че всяка
група трябва да има свой отговорник и това естествено е лидерът. Лидерската функция се
изразява в следното:
 да ръководи работата в групата и контролира етапите на планиране, реализация и
контрол;
 да разпределя задълженията между членовете на групата;
 да ръководи вътрешногруповата дискусия.
В първоначалния етап от груповата работа по изобразителния проблем, посредством
дискусия се генерират идеи какъв трябва да бъде крайният резултат от дейността на екипа
и как, и с какво трябва да се реализира той. Възникналите различия се решават, чрез
взаимодействие между членовете на групата.
Групите могат да изпълняват изобразителни задачи, независимо една от друга
(например в създаване на художествени конструкции, колажи, асамблажи), но могат да
творят по общ за всички проблем (акция, хепънинг, пърформанс).
Много често груповата дейност отнема повече време при осъществяване на
изобразителната задача, отколкото индивидуалната. Затова е необходимо учениците да се
изчакват взаимно, имайки се предвид, че не всички от тях работят по еднакъв начин в
качествен и количествен аспект.
Груповата работа в обучението по изобразително изкуство предоставя на учениците
от началното училище възможност да придобият:

умения за избор и отстояване на собствена позиция;

формиране на отговорност у всеки член на групата;

правене на взаимни компромиси в името на общото решение и толерантно
отношение между членовете в групата;

адаптивно отношение към съвременността, в която неминуемо се налага
екипна организация.
Тази групова дейност изисква от учителя добре да познава реалните възможности на
учениците; да прилага разнообразни гъвкави методи и средства, които да осигурят
творческа активност и високи изобразителни резултати; да определя характера, обема,
времетраенето и мястото и в урока. Той дава компетентни технически указания за работа с
нови и непознати материали; ръководи, подпомага и контролира дейността на всички
групи; анализира и оценява резултатите от работата. Освен това учителите трябва да имат
представа за сценична организация на пространството (мизансцен), да притежават усет за
представление и много фантазия.
Иновационната същност на груповата учебна работа на обучение се състои в това, че
чрез нея се постига по-пряко опознаване на учениците в нова дидактическа среда: как
възприемат груповата работа и се включват в нея, как обсъждат и практически
осъществяват изобразителните задачи, как взаимодействат и си помагат помежду
си.
Практиката показва, че груповата изобразителна дейност се прилага за решаване на
почти всички дидактически задачи – за изясняване на нови знания, за затвърдяване и
приложение на знанията, за придобиване на умения и навици. Тя спомага да се преодолеят
трайната нагласа за примирение към собствените възможности и социалната изолация на
някои ученици, мотивира ги за изобразителна дейност. Работата в екип показва на
учениците, че всеки член е допринесъл със своя дял за общото израстване на колектива и
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за успешното решаване на поставената задача.
Провеждането на груповата изобразителна дейност е съобразено от редица фактори
– възрастта и възможностите на учениците, изискванията на учебния предмет,
условията за работа в училище, материалната база, подготвеността на учителите
в тази насока и др.
Общото за тези творчески учебни похвати е свободата на действия, импровизации на
образи, активно участие на учител и ученици във всички етапи на изобразителния процес.
Децата с помощта на преподавателя проектират и реализират сюжетно-ролевата игра, като
използват познанията си за житейски и фантазни ситуации, използват ситуации от
социалния си опит.
Имайки се предвид, че в педагогическата практика не се отделя достатъчно място и
време за груповата работа, въпреки нейната доказана ефективност, желателно е да
продължат изследванията в тази област, да се търсят оптимални подходи за
утвърждаването й, като например осъществяването й в обучението с помощта на
нетрадиционни изобразителни форми (художествени инсталации, екшън, хепънинг,
пърформанс и др.). Реализирана целенасочено и планомерно, груповата изобразителна
дейност е действена и ангажираща стратегия, която трябва да се прилага обмислено от
всички учители в началното училище
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ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА НА ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ
1.Жизнен път и творчество.
Лев Николаевич Толстой – един от най-известните руски писатели и мислители,
почитан като един от великите автори на света, е роден на 9 септември 1828 г. в Ясна
поляна. Просветител, публицист, религиозен философ, основател на ново нравствено
учение, известно като толстоизъм – това са само малка част от характеристиките на
уникалния Толстой.
Трите му най-известни произведения - „Война и мир“, „Ана Каренина“ и
„Възкресение“, са смятани за едни от най-значимите романи в историята и за връх на
реалистичната литература. Самият Толстой е определян и като най-великият романист в
световната история.[ 9 ].
Домът на Толстой в Ясна Поляна, който сега е един от най-прочутите музеи в
Русия и в света, е трупал шест десетилетия творечското вдъхновение на гения, а
огромната му библиотека е оказала неоценима помощ при написването на
световноизвестните трудове, повести, разкази, драми и романи. Началото на библиотеката
полага бащата на писателя, но при Лев Николаевич тя наброявала 10 247 заглавия в повече
от 22000 печатни единици /тома/, съхранени в 28 шкафа, на десетки езици.
Създател е на религиозно-философско учение (толстоизъм) за несъпротивление на
злото чрез насилие. На 82 години напуща имението си поради несъгласие с жена си, която
не приема завещанието на Толстой относно правата над литературните и религиозните му
съчинения, които се предоставят безвъзмездно на всекиго, който желае да ги издава, т.е.
на цялото човечество. Напуща също и паразитния живот в имението, за да живее в
обикновено руско село, макар придружителите му — Александра Толстая и д-р Д.
Маковицки да са му предлагали емиграция вБългария или включване в толстоистка
колония в Кавказ. Но не успява, умира в къщата на началника на малката жп гара
Астапово на 20 ноември 1910 г.[ 7 ].
2.Училището на Толстой в Ясна поляна.
Имението Ясна поляна край руския град Тула, където Лев Толстой се ражда и
живее повече от 50 години, написвайки там знаменитите си романи „Анна Каренина“ и
„Война и мир“, е известно по целия свят. Обявен за културно наследство от федерално
значение, домът на писателя е едно от най-посещаваните от туристите места в Русия.Но
едва ли са много тези, които знаят, че и в България съществува едно село, което носи
същото име – Яснаполяна.Причината селото, приютило се из гънките на полите на
Странджа планина, да е кръстено така, наистина се оказва пряко свързана с Толстой. И поточно с една група негови последователи, които създават през 1906 г. толстоистка
колония в него. Както е известно от историята, толстоизмът възниква в края на ХІХ в. в
Русия като движение, основано върху религиозно-етичното учение на Лев Николаевич. В
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неговата основа залягат идеите за всеобща любов и равенство, свободен живот, ненасилие
и пр.[ 7 ]
Пръв от педагозите с ясно изразени анархистични възгледи, койтозапочва да
изследва и прилага на практика "свободното възпитание”, е Л.Толстой. Това е през
периода на съществуване на яснополянското училище.Толстой е убеден, че децата от
народа трябва да притежават и получават еднакво образование с децата на хората от поимотните класи.
Той се завръща в Ясна поляна със своите съмнения в човешкия прогрес , с
отрицателни , крайни идеи. Там Толстой се посвещава на учителство до 1862 г. , като
основава частно свободно училище и списва журнала „Яснополянското училище” .
Училището се помещава в каменна двуетажна къща. Две стаи са учебни , една е за кабинет
и две са за учителите. Под навеса на площадката виси звънец с привързана за езичето
връв, в преддверието долу стоят гимнастически уреди, а горе на тавана стан за подвързия.
Стълбата и преддверието са покрити със сняг и кал , тук е заключена и програмата. Редът
на обучението е следният: в осем часа, учителят , който живее в училището , любител на
външния ред и администратор на училището, праща едно от момчета , които почти
всякога спят при него , за да звъни.
В учебно-възпитателската си дейност той следва нови насоки. Преди всичко
пренебрегва външната дисциплина, като предоставя на учениците си свобода в
държанието, непринуденост в обстановките .На децата се дава възможност сами или с
помощта на родителите си да изберат учебното съдържание. Според него това, което ще
им се предаде, не бива да бъде натрапено. През часовете на обучението всеки е свободен
да седи където , както и колкото му е удобно, да върши и да пита каквото иска. По такъв
начин в яснополянското училище се възцарява „безредие”, ала то е мило и разумно
безредие , по-смислено от външната дисциплина. При тоя естествен ред Толстой спечелва
активното внимание на учениците, техния жив интерес към преподаването.[ 8 ] .
Голям интерес представлява организацията на работа в Яснополянското
училище.То е организирано върху свободни начала, учениците са свободни да избират
предметите, които да изучават. Посещенията на учебните занятия не са задължителни,
домашни работи на учениците не се дават. Учениците идват на училище без книгите и
тетрадките, дисциплината в класа се възродява чрез вещoто ръководство на
обучението.Учителят не прави никакви забележки за неспазване на реда и
приличието.Благодарение на умелото ръководство и особено на големия педагогически
талант на Толстой, работата в училището дава добри резултати.За съществуващата
свобода се чувства умелото организиране на учебно-възпитателната работа, а чрез това
постигането на добър ред и добра дисциплина.Толстой умее да използва детската
активност за творческо прилагане на нови методи.Той опознава отблизо индивидуалните
особености на всеки ученик и подхожда индивидуално към него.От своите помощници
изисква преди всичко да овладяват педагогическото майсторство.Според него от това
зависи успеха във възпитателната работа. Училището и педагогическите опити на Толстой
са ярък израз на протест против насилието и убиването на детската индивидуалност в
официалното училище.[ 9 ] .
Толстой е убеден , че училището не трябва да се бърка във възпитателната работа ,
принадлежаща само на семейството , че училището не трябва и няма право да награждава
и да наказва , че най – добрата полиция и администрация на училището е длъжна да
представи пълна свобода на учениците да се учат и да се отнасят помежду си както им се
иска. Той е убеден в това, но въпреки това , старите привички на възпитателните школи ,
са толкова силни, че в училището в Ясна поляна често отстъпват от това правило.[ 8 ] .
Интересно е да се отбележи че в училището въпреки дадената голяма свобода на
децата цари изряден ред.В Яснополянското училище уроците и беседите са поставяни
така, че учениците да ги слушат с интерес и с нетърпение да очакват следващите
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занятия.Образованието получавано в училището е безплатно.В процеса на обучение и
възпитание според Толстой насилието се изключва.Той отдава използването на насилие
"като прибързаност и липса на уважение към човешката природа.Изказва се против
поощренията и наказанията, и отхвърля изпитите и оценките, които се поставят на
учениците.Опитва се да създаде естествени и приятелски взаимоотношения между
ученици и учители.Желанието му е децата да се развиват в пълна хармония и да получават
всестранни знания.[ 7 ] .
ВЪЗГЛЕДИТЕ НА
Л. Н. ТОЛСТОЙ ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И
ОБРАЗОВАНИЕТО
Толстой се залавя да разработи теоретично основните педагогически въпроси.Той
оставя множество педагогически статии, в които разглежда важни проблеми нa теорията
на обучението и възпитанието. Той е убеден, че и този, който дава образование, и този,
който, получава образование, следват една и съща цел. Ето защо смята, че основната
задача на науката за образованието се заключава в изучаването на условията, при които
посоката на целенасочената дейност и стремежите на двата субекта биха съвпаднали.И
този аспект се свързва конкретно със същността на принципа за свободата.
1.Принцип за свобода
Толстой обосновава принципа за свободата във възпитателно- образователния
процес като универсален и вечен принцип:нравственият облик на детето може да се
разкрие само в процеса на свободно развитие.Изискването за ненамеса в образованието
предполага училището да не се намесва във формирането на вярванията, убежденията и
характера на детето.Да му се предостави пълна свобода да възприема по собствена воля и
в онези предели учението, което се съгласува с неговите потребности и изисквания.
Мисията на училището, според Толстой, може да бъде обвързана с една – единствена
задача: да предоставя информация, знания, без при това да навлиза в нравствения свят на
личността. Той достига и до идеята за по-голяма автономност на учителя и ученика – не
толкова програмите и пособията, колкото учителят определя учебното съдържание; не
учителят, а учениците решават, какво да възприемат и от какво да се отклоняват.
2.Същност и цел на възпитанието и образованието.
Ж. Атанасов пише , че Толстой проявява интерес към образованието и
възпитанието още през 1849 г., когато започва да посещава занятията в селското училище
в Ясна поляна. Той опитва способностите си като учител.Толстой поставя строго
определена разграничителна граница между възпитанието от една страна и образованието
от друга, даже по отношение на това децата сами да решават дали да посещават
училищните занятия или да не ги посещават. Във „Възпитание и образование” тези четири
основни разлики са представени по следния начин:
-Образованието и възпитанието по своята същност са две различни понятия.
-Образованието е свободно и поради това е законно и справедливо;
възпитанието е насилствено и поради това е незаконно и несправедливо, - не може
да бъде оправдано с разум и поради това не може да бъде предмет на педагогиката.
-Възпитанието като явление има своето начало: а) в семейството, б) във вярата, в) в
правителството, г) в обществото.[ 1 ] .
Основната цел на "свободното възпитание" е да освободи детето от всички фактори
с политически, религиозен и социален оттенък,които пречат то да се развива като
свободна и независима личност.Детето не е собственост на своите родители и аналогично
на това то не е собственост на държавата и обществото. Според педагозите-анархисти "то
не може да се явява оръжие в ръцете на държавната власт или на конкретни партии за
достигане на едни или други цели, които нямат нищо общо с неговото благо като
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самобитна и индивидуална личност. За своя висша задача"свободното възпитание си
поставя да издигне човешката личностна по-високо духовно стъпало, да формира в нея
творческа индивидуалност, да развие в детето самодейност и да го постави на сравнително
еднакво ниво с другите деца на неговата възраст, без да прави разлика между класови,
социални, расови и други особености и дадености.[ 2 ] .
3. За свободата при възпитанието .Съпоставяне на Лев Н. Толстой и Ж.-Ж.
Русо
Идеята за свободното възпитание не е „ буржоазна“ идея , тя е идея с
общочовешки заряд.И.Стаменов споменава , че тази идея в педагогиката има своя история
и има следните основни моменти :
през 60-те година на 18 век Ж .- Ж . Русо издава идеята за свободно възпитание и
развива концепция за нейното осъществяване ;
през 60-те години на 19 век Л. Н. Толстой преви забележителен теоретически и
практически опит да реализира тази идея ;[ 6 ] .
3.1. Свободата на възпитаника – висш педагогически идеал .
Първият проблем – пише Стаменов - който изпъква с откриването на възпитаника
като активен фактор във възпитателният процес е за неговата свобода . И това е напълно
логично – какъв фактор ще бъде той във възпитателния процес , ако е с „вързани ръце и
крака“ , ако е , както ще бъде обявен по – късно „ роб“ при възпитанието . Че той трябва
да бъде свободен , за да разгърне своята активност и инициатива , е съвършено ясно . От
друга страна също така е ясно , че възпитаникът е такъв фактор във възпитателният
процес , който сам се нуждае от възпитание и самия той е обект на възпитанието .
Стаменов пита – действително възможно ли е възпитанието да се примири със
свободата на възпитаника , да се стихне до положение , при което възпитаникът и да
бъде възпитаван , и да бъде същевременно свободен? [ 6 ].
3.2.Решението , което дава Ж.-Ж. Русо
И. Стаменов отбелязва решението на Русо - намира израз във формулировката за
„разумно ръководената свобода“ на възпитаника. Тази формулировка трябва да се признае
за диалектична – тя е единство на противоположности – на свобода и на принуда (
възпитание ) .[ 6 ] .
3.3.Решението , което дава Лев Н. Толстой
И. Стаменов отбелязва
решението на Толстой . Макар и диалектично
формулировката на Русо е абстрактна – те не би могла по точно да ръководи
практическата дейност . Голяма крачка напред в това отношение прави Л. Н. Толстой .
Неговото решение е по – конкретно от решението на Русо , и то може да ръководи
практическата дейност . Толстой определя свободата на възпитаника като „ свобода на
избор“ , като „ право на избор“ .[ 6 ] .
4.За народното образование.
В цялата педагогическа работа на Толстой личи чистата и неподкупна любов към
народа , отразен е стремежът не само да се облекчи неговото социално положение , но и
да се открият възможности за развитието на народните таланти . „Аз искам образование за
народа – пише той – само за това , за да спася тези загиващи там пушкиновци ,
остроградсковци , филаретовци , ломоносовци“.[ 4 ] .
Според Толстой трябва да престанем да гледаме на противодействието на народа
като враждебен за педагогиката елемент, а напротив, да виждаме в него израз на
народната воля, която едничка трябва да ръководи тяхната дейност. Нека съзнаем най –
сетне тоя закон, който тъй ясно ни говори, и из историята на педагогиката, и из историята
на цялото образование , че да знае образованият, кое е добро и кое е лошо , образоващият
се трябва да има пълна власт да изрази недоволството си или поне да се отклони от
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образованието , което по инстинкт не го удовлетворява – и че критерият на педагогиката е
само един – свободата.[ 4 ] .
5.Дидактическите възгледи на Л.Н.Толстой
5.1.Принципи на обучението
Изхождайки от принципа на свободата в педагогиката, Толстой обосновава цялата
си педагогическа концепция.Той подхожда по нов начин към разбирането за същността на
учебния процес.Педагогът Толстой е забележителен с това, че в сравнение със своите
съвременници и предшественици задълбочено и всестранно обосновава необходимостта
от щателно изучаване на вътрешния свят на детето, неговите желания, интереси и
стремежи. Поставяйки в центъра на своята педагогическа концепция личността на детето,
той построява около нея система от дидактически принципи, а именно :
Принцип за нагледност;
Принципа на съзнателност и активност на обучението;
Принципа на връзка между обучението и живота;
Принципа на достъпност на обучението;
Принципа на усвояване на трайни знания;
Принципа на природосъобразност в образованието;
Принцип за индивидуален подход.[ 8 ] .
5.1.1. Принцип за нагледност
Според Толстой могъщо средство за получаване на съзнателни и трайни знания е
нагледността.В това понятие той влага много широк смисъл.Нагледността е средство,
осигуряващо чувствено-образно възприемане на действителността. Тя трябва да се
прилага така, че да обезпечава ярко,емоционално запаметяване на образите, творческа
фантазия, стремеж към дълбоко познаване на предметите и явленията. Като единствено
правилни средства за нагледност той признава реалните предмети, заобикалящата детето
действителност и допълването на впечатления чрез ежедневно наблюдение на бита, труда,
детските игри, разходките обогатени от целенасочени учебни опити, експерименти,
екскурзии.При използването на нагледни средства следва да се съблюдава мярката, което
ще рече, че уроците не бива да са претоварени от множество опити и впечатления, да са
съобразени с нивото на разбиране на детето, постепенно да сe усложняват.Учителят
следва да запознава децата с нагледност, която ще позволи на децата да се придвижат
напред в своето развитие.В противен случай по време на урок те ще скучаят.В училището
в Ясна поляна се провеждат опити по физика и естествознание, но особено значение се
придава на непосредственото изучаване на предметите и явленията в естествена
обстановка.[ 8 ] .
5.1.2.Принцип за съзнателност и активност на обучението
Според Толстой обучението е многостранен процес, а не самовъздействие върху
интелекта на детето .Това е процес на активно, съзнателно и творческо, а не механично
усвояване на знания и навици.В процеса на обучение той придава голямо значение на
развитието на самостоятелността и творческото мислене на учениците. Той пише, че ако в
училище ученикът сам не се научи да твори, то и през останалият си живот ще
продължава да копира и подражава.Всяко дете се стреми към самостоятелност, която не
бива да бъде унищожавана от преподаване, което се свежда до прерисуване на
образци.[8].
5.1.3.Принцип за връзката на обучението с живота
Особено място в дидактическите възгледи на Толстой заема принципът за връзката
между обучението и живота. Анализирайки педагогическата система в немските училища,
която е откъсната от живота на народа, Лев Николаевич справедливо отбелязва, че
колкото е по-богат и разностранен жизнения опит на учащите се, толкова повече
възможности има за тяхното обучение в училище и по-лесно се осъществяват
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междупредметните връзки и се повишава мотивацията за учене.В учебниците според
Толстой е необходимо да се включва материал от живота на родната страна, историята на
народа, неговия бит, природа, всичко, което е близко и достъпно до детето.С помощта на
разкази, басни, приказки той запознава децата с живота на хората и животните,
различните природни явления. По този начин предизвиква голям интерес у учащите се
към знания и оживява учебния процес.[ 8 ] .
5.1.4.Принцип за достъпност на обучението
Принципа за достъпност на обучението означава, че преподаваният в училище
материал трябва да е разбираем и достъпен за ученика. За успешното обучение според
Толстой е необходимо да се спазват следните дидактически изисквания: 1.На каквото и
да бъде учен ученика, то трябва да бъде разбираемо и занимателно;
2.Изучаваното да
отговаря изискването за емоционалност. Според Толстой обучението може бъде достъпно
за ученика, ако му бъдат предоставени голямо количество сведения и факти, а не
абстрактни истини, както се случва в традиционното училище.[ 8 ] .
5.1.5.Принцип за трайност на знанията
Л. Н. Толстой внася неоценим принос при разработването на принципа за трайност
на знанията, набелязва основни положения от своеобразна система, а също и условия,
средства и прийоми, насочени към достигане в процеса на обучение с висока степен на
трайност на знания, умения и навици.Трайността на усвояване за Толстой по естествен
начин е свързана и взаимно преплетена със съзнателната умствена дейност на учениците,
тоест с принципа за съзнателност и активност. Толстой не смята, че
зазубрените,научените наизуст думи или фрази са признак на трайни знания или въобще
някакви знания. Механичното заучаване като начин на усвояване на знания получава
отрицателна оценка от Толстой.Процесът на достигане на трайни знания, умения и навици
Толстой оценява като сложен и многостепенен. Към най-важните условия за постигане на
знания той отнася следните:
 Създаване в училището на естествена, здрава, доброжелателна обстановка,
отговаряща на детската природа, на любознателност, нуждата от свобода при
развитие;
 Постоянна и разностранна връзка между обучението, живота и възпитанието;
 Прилагане в обучителния процес на методи и прийоми в съответствие с
възрастовите особености на децата;
 Предоставяне на широки възможности за самостоятелна учебно-познавателна
творческа работа при незабележимо насочващо влияние на учителя;
 Стремеж към установяване на междупредметни връзки;
 Систематично, обмислено повторение и обобщаване на изучаваното;
 Наличие на пълно душевно съгласие, хармония в отношенията между учител и
ученици;
 Тясна органична връзка между урочната и извънурочна познавателна дейност на
децата;
 Обезпечена връзка между умственото и физическо развитие на детето.[8].
5.1.6.Принцип за природосъобразност в образованието
Изходна психолого - педагогическа позиция на Толстой в подхода към усвояване
на трайни знания, умения и навици е опората на природния стремеж на детето към
знания.Принципът за природосъобразност присъства в цялата му педагогическа
концепция.Той отбелязва, че желанието да учи у всяко дете е толкова силно, че за
удовлетворяването на това желание децата могат да се съобразяват с много трудни
условия и да се простят много недостатъци.[ 8 ] .
5.1.7. Принцип за индивидуален подход .
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В активизирането на учебния процес от голямо значение е индивидуалният подход
към всеки ученик.Толстой постоянно изучава особеностите на своите питомци, различава
всяка индивидуална тяхна черта.Благодарение на точно направената педагогическа
диагностика и индивидуалната работа с децата той ги извежда от състояние на
потиснатост и мълчание.[ 8 ] .
6.Методи и техники на преподаване, допринасящи за активизиране на
учениците в учебния процес.
Значително място сред методите на обучение, активизиращи учебния процес, заема
разказът на учителя. Толстой построява разказите си по интересни сюжети, образно
описва преживяванията и постъпките на героите,увличайки децата ги заставя да
съпреживяват с героите на произведението.Изразителност на езика, дълбоко впечатление
от съдържанието, морално въздействие върху учениците – такива са характеристиките на
разказите на Толстой.
Толстой изисква гъвкавост при прилагането на обучителните методи.Според него
всеки метод би следвало да възбужда самостоятелност у учениците.Препоръчва даването
на повече факти и по-малко изводи, за да могат те сами да правят изводи и заключения.
Според Атанасов специално го занимават методите за начално ограмотяване .
Толстой проверява резултатите от обучението по звуковия и по буквосъбирателния метод.
В развитието на творческите способности, според Толстой от голямо значение са
детските съчинения.Творческите работи и съчинения са една от най-ярките форми на
връзка между обучението и живота.Той препоръчва писането на съчинения по всеки
предмет.Отделя специално внимание на разработване на методика за избора на теми за
съчинения.Изработва препоръки за писане на съчинения, които да способстват развитието
на мисълта и творческата фантазия. [ 3 ] .
7.Мисли на Лев Н. Толстой
‘’За да повярваш в доброто, трябва да започнеш да го правиш.’’
‘’Хубавото на кратките мисли е това, че те карат сериозния читател да се замисли.’’
‘’Всеки иска да промени човечеството, но никой не се замисля как да промени себе
си.’’[ 9 ].
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ЕСТЕТИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Ваня Иванова, доц. д-р Димитър Балкански
Образоването може да се определи като сложен, преднамерен, целенасочен и
организиран процес на взаимодействие (дейност) между определени фактори на
социалната среда и хората, в рамките на който се осъществява непрекъснато предаване от
страна на тези фактори и усвояване от страна на отделния индивид на значими страни на
съвкупния социален опит с цел подпомагане на цялостното личностно развитие на човека
и социалното възпроизводство и развитие на обществото.
Така дефинирано, понятието образование включва в себе си понятията възпитание
и обучение. Поради причини, коренящи се в общия генезис и развитие на тези две
явления, обособяването на самостоятелни понятия за тях е в известна степен относително.
То обаче има своите основания поради съществуващите определени различия в
спецификата на двете дейности, в типа опит, който се предава и усвоява в процеса на
тяхното осъществяване и в социалните сфери и структури, в рамките на които те се
осъществяват.
В този смисъл, на най-общо педагогическо равнище, възпитанието може да се
определи като вид педагогическа дейност, подпомагаща усвояването на опит (знания,
умения, нагласи) за системите от интелектуални, нравствени, естетически, физически и
пр., ценности и отношения с цел формиране на определени качества и черти на човешкия
характер и цялостно развитие на личността.
А обучението може да се определи като вид педагогическа дейност, чрез която се
осъществява предаването и усвояването от отделния човек на определен социално
обусловен минимум опит (знания, умения, начини за познание), свързан с основите на
науките и най-значимите страни от практическата дейност, който гарантира за него и за
обществото пълноценната му социална реализация и професионална интеграция и
подпомага личностното му развитие.
Така дефинираните основни понятия притежават категориален статут в рамките на
педагогиката и се интерпретират по този начин само в нея. Освен с посочените по-горе,
педагогиката оперира и с други значими понятия, които обаче не притежават статуса на
категории, тъй като са такива в рамките на други, близки на педагогиката науки
(психология, социология). Ще причислим някои от тях:
 личност – човекът с неговите социално обусловени и индивидуално изразени
качества: интелектуални, емоционални, волеви. Акцентът тук пада повече върху
социалната, отколкото върху биологичната същност на човека, независимо от
взаимовръзката между тях.
 развитие – процес на създаване и формиране на човешката личност под влиянието
на външни и вътрешни, управляеми и неуправляеми, социални и природни
фактори.
 социализация – всеобхватен и сложно детерминиран процес на интегриране на
човешкия индивид в обществото и неговите разнообразни структури чрез
усвояване (преднамерено и непреднамерено) на натрупаното културно богатство,
духовни и материални ценности, обществени отношения и роли.
„Най-същественият момент в социализацията – подчертава М. Андреев – е
включването на индивида в първоначалния минимум обществени отношения с помощта
на разнообразни средства и на различно равнище на осъзнатост от страна на
причастните към процеса субекти.” В най-общ план тя включва и организирания и
преднамерен процес на предаване и усвояване на опита – образованието.
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Естетическото възпитание и педагогиката. Същност: Под понятието естетическо
възпитание педагогиката разбира възпитаване на способности за точно възприемане,
правилно разбиране, вярно оценяване и творческо създаване на красивото в живота, бита,
природата.
Една от формите на общестествено съзнание, в която намират израз естетически
възгледи на човека е изкуството.
Изкуството само по себе си не формира личността, а в съчетание с редица други
обективни фактори. Главната особеност на изкуството е, че отразява света в художествени
образи. Изкуството е носител и на още една особености, а именно приемствеността в
неговото развитие. Изкуството съхранява всичко прогресивно, създадено от човека в
предсещващите епохи, за да въздейства естетически на следващите поколения.
Естетическото възпитание е тясно свързано с трудовото възпитане на децата.
Трудът в нашето общество е символ на красивото, затова от най-ранна възраст децата се
възпитават в уважение към него.
Естетическото възпитание влияе и върху умственото развитие на децата. Всяко
познание за околния свят започва със сетивното възприемане на изучаваните предмети и
явление. В този смисъл различните форми на изкуството развиват анализаторите и
възпитават естетически чувства.
Естетическото възпитание е и пряко свързано с физическото възпитание и развитие
на децата. В индивидуалните и колективни форми на физическо възпитание има
естетическа страна, чрез която физическите упражнения и игри доставят естетическа
наслада.
В основа на цялотностно и многопосочно обогатяване на детската личност стои
естетическото преживяване, което е сложен психичен акт. То влияе върху ума, чувствата,
волята и затова трябва да се търсят начини за увеличаване на приятни преживявания на
детето.
„В детската градина се поставят основите на естетическото възпитание на
подрастващите, като те се подготвят да да забелязват и възприемат красотата в природата и
заобикалящата ги среда. По това зреме се формират първите понятия за хубаво и грозно,
развиват се детските способности и дарования. “.[Балкански 2011]
Общи задачи на естетическото възпитание в детската градина :
- Да се формират естетически възприятия и представи
- Да се възпитават естетически чувства, които представляват основата на естетическо
преживяване при досег с естетическите обекти.
- Възпитаване на естетичен вкус и критерий у децата за красивото. Тази задача
изисква формирането на способността задаване на относително точна естетическа
оценка на нещата и явленията от действителността.
- Да се изградят у децата елементарни умения за естетическа дейност, които да
прерастнат в определени художествени способности.
Задачите в естетическото възпитание, решавани в социално педагогическите
условия на детската градина се определят от целта на предучилищното възпитание и от
спецификата на естетическите ценности. Те произлизат от тезата за цялостното и
хармонично личностно развитие на детето, съхраняват самоценността на предучилищното
детство, неговото обогатяване и реализиране на детския творчески потенциал. задачите са
насочени за развитието на
елементарната естетическа култура при децата от
предучилищна възраст. Целта им е да формират и реализират единство на емоционални,
познавателни и поведенчески компоненти на естетическата култура и компетентност в
детето.
Елементите на естетическата култура се делят нa:
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Естетическа възприемчивост при детето – формира се на основата на детския
сензорен опит. На базата на възприятията, отразяващи реалността, у детето се
създават умения за естетическо възприемане на света, развиват се елементарни
естетически представи, отразяващи естетическите явления в природата,
обществото и изкуството. Така детето придобива усет да открива естетическите
ценности в техните многообразни проявления и по този начин у него се създава
елементарно естетическо съзнание.
 Естетически преживявания – основата на естетическите възприятия детето
преживява емоционално общуването си с естетически ценности. Познанието на
естетичната страна на реалността е и процес на нейното емоционално
преживяване от детето. При децата се създава собствен емоционално
естетически опит и се развиват елементарни естетически чувства.
 Емоционално естетическо отношение на детето към действителността.
Формира се на основата на естетическите познания и преживявания. Това
отношение се свързва с формирането и реализирането на собствена естетическа
активност у детето. Този тип активност предполага формирането на нови
естетически потребности като вътрешните потребности на детето.
 Естетическите потребности са свързани генетично с познавателните
потребности и потребността от общуване, развиващи се през ранното детство.
през предучилищния период в децата се създава потребността да общува с
естетическите ценности, с произведенията на изкуството, както и да създава свои
художествено естетически продукти да твори естетичното в бита и
непосредствената предметно материална среда.
 В детето се провокират и възникват нови естетични интереси насочващи
неговото съзнание, емоции и поведение към общуване усвояване на социално
създадените и природно съществуващите естетически ценности.
 Естетическата активност, която се проявява в предучилищна възраст съдържа
и появата на нови, позволяващи на детето от предучилищна възраст да създава
естетически ценности в бита и ежедневието, както и да твори субективно нови
естетически продукти в областта на художествените дейности –
конструиране, рисуване, моделиране, музика, танци и театрална игра. Детето
усвоява различни изпълнително творчески умения при създаването на
художествените продукти. Така се формира първоначален художествено
естетически опит.
Специална задача на естетическото възпитание в предучилищна възраст е
създаването на потребност и интерес от общуване на детето с произведенията на
националното изкуство, както за децата така и за възрастните. в детската градина се
формира интерес към националните естетически ценности – народното словесно и
музикалното творчество, традициите и обичаите, съхранени в автентичния им вид и
усвоявани от всяко следващо поколение. В този възрастов период се създават условия за
приобщаване на детето към националната художествено естетическа култура.
Задачите на естетическото възпитание включват и развитието у децата на
естетически вкус. Те представляват емоционално оценъчни компоненти на естетическата
култура на детето, позволяващи му субективно да се ориентира и да оценява обективните
естетически явления в света.
Всички задачи на естетическото възпитание в предучилищна възраст се реализират
комплексно и хармонично в процеса на педагогическото взаимодействие в детската
градина. Само комплексното решаване на тези задачи може да формира първоначална
естетическа култура у детето, да развие всички нейни основни елементи, засягащи
съзнанието, емоциите и поведението на детето. Ефективното решение на тези задачи
24

осигуряват за детето единство при естетическо усвояване на света и неговото собствено
естетическо творчество. Създават ново, естетическо отношение на детето към
действителността.
Основните фактори на естетическото възпитание в предучилищна възраст са
семейството и детската градина, чиито въздействия трябва да се допълват взаимно.
Средства на естетическото възпитание:
1. Средства на околната действителност /природата, обществения живот, битът/
2. Средства на изкуството /художествена детска литература, народно творчество за
деца, произведения на изобразителното изкуство, музиката, драматичното изкуство за
деца, детските предавания по телевизията и други/
3. Видове игри
Естетическото възпитание е сложен и многолик процес.За нас е особено важно да
изясним понятието естетическо.Още от най-ранна възраст у децата се възпитават
способности да забелязват красивото в заобикалящата ги действителност – в труда, в
постъпките и в поведението на хората, в природата.У подрастващите се изграждат и
развиват първоначални практически навици и изобразителни способности, създават се
естетически преживявания.
Красотата и другите естетически характеристики са едновременно и качества, и
оценки, и отношения, които имат основанието си в обективно присъщите качества и
свойства на обектите.
Когато оценяваме, изразяваме нашето рационално и емоционално отношение,
естетическата ни оценка на даден факт, на даден обект. Естетическото не е затворено в
обекта, не е негово иманентно качество от порядъка на природните качества, но не е и
произволно, независимо от реалните свойства и качества на обекта, проекция на
душевното състояние на обекта. Естетическото се „ражда” в специфичното
взаимодействие между субекта (обществения живот) и обекта (реално съществуващ
предмет или явление). В това взаимодействие субектът възприема реалното явление,
обективните му качества и свойства, като ги съпоставя със своя естетически идеал и ги
оценява от позициите на този идеал. Вън от съотнасянето с идеала обектът неможе да има
естетическа значимост.Следователно предметите и явленията от реалната действителност,
вън от човешкото отношение към тях, са лишени от естетическа характеристика.Те биват
естетически значими само когато са обект на човешко естетическо отношение.Това
отношение е оценъчно по своя характер.Естетическото отношение не е познавателно
отношение.Неговата цел не е изясняването на отделни конкретни обекти и явления, но то
предполага интелектуална способност у субекта и не изключва обширни познания за
конкретния обект на естетическо отношение.
Естетическото отношение при детето като комплекс от индивидуални
избирателни връзки на детската личност с различни естетически качества на
обкръжаващата среда (изкуство, природа, бит, общество).Формирането на естетическо
отношение има доста сложен комплексен характер и затова трявба да бъде
конкретизирано с практическо осъществяване и реализиране във всички видове дейност
на детето.
Елемент на естетическо възпитание е естетическата способност.Това е човешка
способност за естетическо усвояване: възприемане, оценка, изживяване, претворяване,
преобразяване на действителността.
Естетическата дейност е една от най-съществените страни на есетическото
отношение което включва естетически усет, естетическия вкус, естетическите критерий
(идеал) и естетическата активност.
Естетическата потребност, която е тясно свързана с потребността от общуване и
познавателната потребност, възникват още в най-ранна възраст.Тя се проявява в играта и в
художествената дейност на детето.
25

Естетическият усет е специфична способност на човека да влиза в такова
емоционално оценъчно отношение към предметите и явленията в действителността, при
което той вижда в тях своята човешка същност. Равитието и обогатяването на тази
способност е една от основните цели на естетическото възпитение.
Естетическият вкус е способността на човека да разбира, оценява, разграничава и
предпочита естетическите ценности, естетическите явления в природата и обществния
живот.Той се създава в художествената дейност и в обществената практика, оформя се на
основата на определени представи за красивото и грозното, прекрасното и безобразното,
комичното и трагичното и др.
Естетическият вкус е способност на детето да преживява адекватно
произведенията на изкуството които са достъпни за неговото възприемане.По този начин
децата обогатяват естетическите си възприятия, усъвършенстват представите си за
прекрасното, развиват своя естетически вкус и обогатяват естетическите си чувсвта. Те
трябва да се възпитават чрез литературата, музиката, изобразителните изкуства, театъра и
др.
Естетическото възпитание формира естетическия интерес – насочесност на
личността към естетическа дейност, естетическо усвояване на действителността и
произведенията на изкуството.
Естетическото съзнание е един от основните разултати на естетическото
възпитание, то трябва да осигурява необходимата вътрешна хармония между
разнородните страни на живота, да свързва в едно емоционалните и рационално –
интелектуалните аспекти на човешката личност.
Естетическото развитие на децата предполага:
 Формиране на естетически потребности и интереси към прекрасното в
заобикалящата ги действителност;
 Естетическо преживяване, което включва художествено възприятие,
естетически чувства, творческо въображение и образно мислене;
 Извършване на действия, чрез които децата овладяват умения, способи за
създаване на красивото.В процеса на художествената дейност се пораждат нови
потребности и се активизират естетическите преживявания.
Задачите на естетическото възпитание се конкретизират с оглед на възрастовите
особености на децата:
 Създаване на умения у децата да възприемат красивото в околната
действителност – да се развиват естетическите чувства; да се формират
понятия, съждения, да се прави оценка на резултатите от художествената
дейност.
 Възпитаване на любов и интерес към разнообразните дялове на изкуството –
художествена литература, музика, изобразително изкуство, да започнат да
разбират изразните средства в различните жанрове на изкуството.
 Възпитаване на естетически вкус в неговите елементарни прояви – да
забелязват красотата в бита и да поддържат порядък; да проявяват вкус към
ритъм и симетрия в декоративното рисуване и апликиране, в композицията на
музикалните произведения, в движенията, в поезията; да притежават умения за
културно общуване с околните.
 Децата сами да създават красивото чрез различни видове творческа дейност –
пеене, разказване, рисуване, моделиране, конструиране, апликиране и др.
 Да се развиват творческите способности.Установено е, че най - рано се развиват
музикалните способности. Изобразителните способности се развиват по –
късно, но имаме предпоставки за тяхното развитие – наблюдателност, глазомер,
усет към цветосъчетание, развита образна фантазия.
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Необходимите средства за естетическо възпитание са разнообразни и се използват
в единство.Едни от тях са насочени предимно към формиране на естетически възприятия,
други към развитие на художествената и творческата дейност на децата.
 Красотата в околния живот е най – значителният източник на естетически
преживявания – природата, архитектурното оформление на построиките,
паметници на изкуството, от украсата на магазините.Организацията на
обстановката в детското заведение, мебели, играчки, произведения на
изкуството – живопис, графика, скулптура, декоративно – орнаментално
изкуство
 Значително място при естетическото възпитание заема изпълнителската и
творческата дейност.Тя включва песни, танци, заучаване на литературни
произведения или рисуване, моделиране и съставяне на разкази.
 Изпълнителската дейност е свързана с непосредственото и организирано
възпитателно въздействие чрез средствата на изкуството.
Форми на естетическо възпитание в детската градина:
- занятия
- игри
- екскурзии
- празници
- развлечения
Те трябва да бъдат организирани правилно и интересно, за да изиграят своята
възпитателна роля.
Между представата, формите и методите за естетическо въздействие е нужно да се
останови правилно съотношение и взаимодействие.
Празниците и развлеченията провеждани в детската градина имат голямо значение
за цялостното форми на детската личност. Тяхното възпитателно въздействие зависи от
организация и начин на провеждане.
Важно условие за празниците и развлеченията е програмата. Тя отразява
съдържанието и организацията на празника. Продължителността на празника също
обуславя неговото положително въздействие. При 1-ва и 2-ра група трябва да е с
продължителност до 30 минути, а при 3-та и 4-та до 40-50 минути.Ръководенето на
празника е друго важно условие, което организира поведението на децата.
Естетическото оформление на празниците е също важно условие за възпитателно
въздействие. Сезонните и битови празници изискват украса, която да отразява красотата и
символиката на празника.
За празниците е необходима предварителна психологична подготовка. Децата
заживяват с предстоящия празник, когато предварително получават познания свързани с
познавателното съдържание на празника. Празника носи по-пълни преживявания, когато
децата са преки участници и изпълнители, а не само зрители. Приятните чувства и
впечатления от празника се осмислят по-пълно, когато стават предмет на занятия 2-3 дни
след празника. Децата съставят разкази по преживяното и отразяват впечатленията си в
рисунки. Преживяването става съставна част и от сюжетно-ролевите игри
Методи за естетическо възпитание в детската градина:
Първа група методи – за формиране на естетическото съзнание (естетическото
възприятие, оценка, вкус)- слушане на музикални произведения, разглеждане на картини,
беседи и др.
Втора група методи – те са насочени към приобщаването на децата към
естетическата художествена дейност и развитие на умения за усвояване на средствата за
художествена изразителност на различните видове изкуства, използват се нагледни,
словесни, практически методи.
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Трета група методи – използват различни проблемни ситуации за развитие на
художествено творчески способности на децата.
Развитието на естетическите творчески възможности
е изключително
благоприятствано от контекста, създаван от социализиращите фактори, в които протича.
Това доказва, че и при формирането на общите способности голяма роля играе
целенасоченото естетическо възпитание. Това е така, защото естетическото отношение на
човека към света по своя характер с по-широко и универсално, отколкото другите духовни
отношения. То обаче се опира на тях и но този начин е свързано с развитието на
комплексните способности. Включвайки в действие повече способности, естетическото
отношение има и сравнително по-големи възможности за усъвършенстване на личността
на детето в процеса на взаимодействието. Последното е ключов момент в програмите,
свързани с възпитателната работа в детската градина.
Проблемите, свързани с естетическото възпитание в детската градина не са малко.
През тях минават почти всички деца от предучилищна възраст. Трябва да се има предвид,
че детската градина и училището са само степени от цялостния процес по формиране на
новата личност наред с такива съществени фактори като семейството, обществената среда,
формалните и неформалните групи и т. н. Факт е, че за да имаме ефект и трайно
въздействие на естетическото възпитание върху детската личност, то трябва да започне от
най-ранна възраст. Осъществяването на естетическото възпитание в предучилищна
възраст ще съдейства най-пряко при формирането на личността. Запознаването с найразлични изкуства ще развие художественото впечатление на децата от тази възраст, ще
способства естетическото им възпитание.
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АНТРОПОГЕННО ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ
Васил Гочев Тодоров, Тасин Юкселов Тасинов
В следвоенните години учените обръщат внимание на антропогенното
електромагнитно поле, като фактор на околната среда.
Електропроводите, подстанциите, радиопредавателните станции, радарите,
електротранспорта, радиолокационните станции, технологичното, медицинското
обслужване, електробитовите прибори, компютрите са причина за електромагнитното
замърсяване на околната среда.
Основни електромагнитни полета са атмосферното електричество, постоянното
магнитно поле на Земята, геомагнитните полета, възникващи при взаимодействие на
земното магнитно поле с междупланетната среда. Електромагнитно поле имат различни
светещи обекти, имащи като правило плазмен произход. В края на 50-60-те години на ХХ
в. се обръща внимание на взаимозависимостта между геологичната активност на земната
кора и появата на електромагнитен фон. Биологическите обекти, както и другите
физически тела, при температура над 0К излъчват електромагнитно поле в диапазон 10
KHz–100 GHz. Това се обяснява с това, че субстанциите, които се съдържат в човешкото
тяло, излъчват енергия в резултат на хаотичното движение на йоните в тях. За
биологичните тела при температура 300К най- интензивно е излъчването в
инфрачервената област. Това топлинно инфрачервено излъчване не е чисто хармонично и
е модулирано с различни биологични процеси, протичащи в организма, а това се използва
в медицината за диагностика на заболяванията на вътрешни органи.
Източници на постоянно магнитно поле широко се използват в металургичните
процеси. В електролизните вани например, по шинопроводите се подава постоянен
електричен ток и в резултат на това се създава магнитно поле. Вторични източници на
такова поле са феромагнитните елементи.
Източници на статично електрично поле са електролизиращите се диелектрични
материали, установките за постоянен електричен ток, въздушните високоволтови линии.
Статично електричество възниква при производство и експлоатация на изделия от
полимерни материали, сгъстени газове, нефтопродукти, при преработка на полимери чрез
леене под налягане.
Триенето и деформацията на изделията винаги се съпровожда с наелектризиране на
повърхността. На действието на интензивни статични електрични полета се подлагат хора,
работещи в целулозно-хартиената промишленост, в предилно-тъкачното производство и
др.
Електрифицираният транспорт създава индуцирано магнитно поле.
Най-силни електромагнитни полета се създават близко до подстанции, в
непосредствена близост до мощни електрически устройства, в машинните зали на ТЕЦ,
близо до статорните генератори и пр.
В диапазона на дългите, средните, късите и ултракъсите вълни работят
радиопредавателните станции. В помещенията на радиоцентровете може да се регистрира
вторично лъчение. Източници на най-интензивно електромагнитно лъчение са антените с
различна конструкция. Антените на автомобилите, ръчните радиостанции, радиотелефони
са опасни за човешкото здраве, ако антените са близо до главата на човека. В резултат на
въздействието на модулирано електромагнитно поле се уврежда щитовидната жлеза,
зрителните и слухови анализатори, ръцете.
Електростатично поле създава електронно-лъчевата тръба на видеодиспейния
терминал, клавиатурите, мишките, мониторите на компютрите, захранващите блокове и
пр.
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В първите години на работа с компютър, работещите се оплакват от главоболие, от
болки в сърдечната област, от повишена и лесна уморяемост, от влошаване на паметта, от
понижена работоспособност. В структурата на патологията на първо място са
функционалните разстройства на сърдечно-съдовата и централната нервна система.
Наблюдава се повишено ниво на острите респираторни заболявания, а това се свързва с
понижената имунна защита на организма.
Тъканите на човешкия организъм лошо разсейват високочестотните полета. Всички
биологични тъкани в организма може да се представят в две групи:
 към първата се отнасят подвижните среди (кръв, черепномозъчна течност, въздух в
белите дробове и др.), чието количество е непостоянно за даден биологичен обект;
 към втората група се отнасят всички останали среди (мускули, костна
и мастна тъкан).
Диелектричната проницаемост, електропроводността и магнитната проницаемост за
всички тъкани са различни, а това определя дълбочината на проникване на
електромагнитната енергия в биологичните тъкани и биологичния ефект на
електромагнитните полета.
Всяко живо или неживо тяло излъчва електромагнитна енергия с характерна честота.
Според д-р Бодо Кьолер “всички процеси в нашата вселена могат да се опишат както
от материална, така и от енергийна гледна точка”.
Имайки превид, че група атоми образуват молекула, а молекулите от своя страна
образуват висши структури, каквито са белтъците, клетките, органите и различните тела,
то може да се приеме ,че всяка жива форма и всяко неживо тяло излъчва характерни
честоти.
Човешкото тяло като предавател на електромагнитна енергия излъчва и характерен
честотен спектър.
Канадският биофизик Бигу дел Бланко представя на графика интерференцията на
всички индивидуални вибрации на различните тъкани и органи – от основното
нискочестотно трептене на клетките на съединителната тъкан до тъканите с
високочестотни трептения.
Спектърът е в граници от 1 Hz до 1018 Hz като най-висок е интензитетът в
микровълновата област.
При здравият човек честотата на излъчванията е в диапазон от 6500 А0 до 8000 А0.
Живите организми според Фриц Алберт Поп излъчват и натрупват електромагнитна
енергия. При изследванията си върху рака, той допуска, че канцерогенните свойства на
някои вещества не са свързани с химическия им състав, а се дължат на взаимодействие на
излъчванията. Той забелязал, че полето от биофотони е първичният фактор, който
управлява жизнените процеси в организма. Това поле трябва да е “кохерентно”, за да
позволи комуникация и обмен на информация между клетките.
Вълните с кохерентно поле имат едно и също поведение, поради което могат да
предават информация и да свъзват в единно цяло клетките, тъканите и органите. Живите
клетки постоянно излъчват такива вълни, които се разпространяват със скоростта на
светлината и предават информация на организма какво е състоянието му във всеки момент
и кои хомеопатични механизми трябва да задейства, за да запази здравето си. Тази
хомеостаза може да се определи като състояние при което всички органични тъкани са в
хармония помежду си.. Хармонията се поддържа и изразява в подредени и кохерентни
електромагнитни вълни. Ако този резонанс бъде нарушен и се яви некохерентност,
вълните не предават правилно информацията между различните части на организма и
настъпва заболяване.
Поп доказва, че ДНК натрупва фотони, а по-късно Лаковски извършва серия опити и
потвърждава съществуването на такова електромагнитно поле. “Клетките, които са
основните единици на всичко живо, са електромагнитни предаватели, които могат да
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излъчват и приемат високочестотни вълни. Ядрото на клетката се държи като
микроскопичен трептящ кръг, подобен на електрическа верига. Според Лаковски болестта
е нарушено равновесие на клетъчното трептене. Трептенията стават неритмични, докато
накрая затихнат и изчезнат. За да се възстанове една клетка, тя трябва да бъде лекувана с
подходяща честота. Така, той стига до заключението, че енергията , необходима за
поддържане на нормалните трептения на клетките, не може да се генерира в клетъчното
ядро, а идва от външната енергия, която ДНК натрупва като кондензатор.
Според Бур организацията на всяка биологична система се определя от сложно
електромагнитно или електродинамично поле, като съзнанието може да въздейства
положително или отрицателно върху материята, с която е свързано и да модулира това
поле. От всички проведени опити Бур стига до следното заключение:
“Тъй като полето на една жива система е организиран модел, то трябва да е част от
околния модел или от общия модел на Вселената. Може да се каже, че Вселената е
енергийно поле и че всичко, което съществува в нея, е съставна част на това поле.
Тази енергия може да се измери, тя е подчинена на определен ред и не е особено или
откъснато явление, а съществена характеристика на Вселената”.
Професор Ото Ран доказва, че човешкото тяло излъчва постоянно електромагнитна
енергия през ръцете, роговицата на окото и т. н.
Според С. П. Шхурин от Института по автоматизация и спектрометрия на Русия,
“клетките могат да разговарят чрез кодирани електромагнитни послания”. Живите
същества имат кохеренто биофотонно поле или електродинамично поле с характерна
честота, взаимно свързано с материята и околната среда. В тази връзка акупунктурата е
един от първите методи за биоенергийно регулиране.
Човешкото тяло постоянно излъчва електромагнитна енергия при различните
физиологични процеси и че качествата на тази енергия зависят от средата, храненето,
психичните и емоционалните състояния на индивида. В тази връзка енергията, излъчвана
от дланите, носи енергийните характеристики на емоцията.
Живеем в съзнателна и интелигентна Вселена с холографска структура.
Всяка човешка частица променя природата на своите биофотонни излъчвания и
съответно приема енергия, която трябва да възстанови космическото равновесие.
Пространството е холографски взаимосвързано, а индивидът макар и дане го съзнава, е в
непрекъснато взаимодействие и енергиен обмен с Природата с посочените по- горе
последици.
Изгарянията, свързани със свръхвисоки честоти са дълбоки (от четвърта степен). Найуязвими на облъчване са очите.
Анализът на материалите от клинични и експериментални изследвания показват, че в
резултат на въздействие на електромагнитно поле се развива синдром на ранно стареене,
влошаване на паметта, намаление на работоспособността, полипатология, намаляване на
имунната защита, ранно нарушаване на обмяната на липидите, прогресивно натрупване на
дисулфидни групи, нарушаване на репродуктивната функция, развитие на възрастова
патология в ранните години.
В последните години вниманието на обществеността е привлечено от данните на
епидемиологичните и експериментални изследвания, свидетелстващи за възможни
онкологични ефекти.
В системата на профилактиката е необходима достатъчна информираност на
населението за вредното въздействие на електромагнитните лъчения.
Защитата от техните въздействия следва направления като разстояние, инженернотехнически, организационни, лечебно-профилактични мероприятия, използване на
средства за индивидуална защита. В тази връзка се използват възможностите на
дистанционното управление на устройства, апарати и машини. Инженерно-техническите
мероприятия предполагат екраниране на работните места или екраниране на източниците,
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автоматично изключване, заземяване на оборудването и пр. Към защитните отразяващи
материали се отнасят редица метали и сплави (желязо, стомана, мед, бронз, алуминий).
Във всеки конкретен случай изборът на защита зависи от техническите характеристики на
източниците на електромагнитно лъчение, от тяхното предназначение, от условията на
експлоатация.
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БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Васил Г. Тодоров, Тасин Юкселов Тасинов
Биологичното земеделие е един от възможните модели за екологична, финансова и
социална устойчивост. Корените му могат да бъдат открити преди 100 години, но
сертифицираното, биологично производство датира отпреди 25–30 години.
Международната федерация на движенията за биологично земеделие IFOAM
дефинира биологичното земеделие като цялостен системен подход, основан на система от
процеси, които водят до устойчивост на екосистемите, запазват храните, добрите
хранителни стойности, хуманното отношение към животните и социална справедливост. В
кодекса от ръководни принципи в храненето Codex Alimentarius се посочва ,че
“биологичното земеделие е холистична система за управление на производството, която
поддържа и укрепва здравето на екосистемите, включително биологичните цикли и
почвената биологична активност”. Биологичните производствени системи се базират на
специфични и точни стандарти за производство, целящи поддържането на социалната и
екологичната устойчивост на агро–екосистемите. Биологичните храни могат да бъдат
дефинирани като продукти от земеделска система, която избягва използването на
синтетични торове, пестициди, растежни регулатори и фуражни добавки. Биологичното
производство може да се дефинира като процес, при който крайните продукти се
получават от земеделски практики, които са икономически ефективни, екологосъобразни
и социално приемливи.
Икономическият аспект на биологичното земеделие се отнася до способността да
се поддържа достатъчен производствен капацитет за посрещане на настоящите и
бъдещите нужди от храни чрез ефективното използване на ресурсите. От икономическа
гледна точка биологичното земеделие осигурява доходи за земеделските стопани чрез
международния износ или чрез намаляване на производствените разходи.
Екологичният аспект на биологичното земеделие се отнася до способността за
поддържане устойчивостта на агро–екосистемите. Много от ефектите на земеделието
върху околната среда са специфични според мястото и зависят от използваните
земеделски практики във връзка със специфичните агро–екологични условия.
Биологичното земеделие намалява или спира замърсяването на водата и спомага за
опазването на водите и почвите в стопанството. Биологичните стопани прилагат естествен
контрол на вредителите, без да използват синтетични пестициди, които унищожават
полезните видове , причиняват устойчивост на вредителите и често замърсяват водите и
почвите. Освен това тези стопани целят максимално да използват растителните отпадъци
от стопанството, компоста или тора от животновъдството, за подобряване на
плодородието. Неизползването на синтетични азотни торове значително намалява
рисковете от замърсяването на водите с нитрати. Сеитбообръщенията са широко прилаган
метод за поддържане на почвеното плодородие и борба с болестите и вредителите.
Основният извод, който може да се направи от научните изследвания, пробите и
опитите в стопанствата е, че биологичните земеделски практики са по–екологосъобразни,
отколкото конвенционалните, главно по отношение на по–малките остатъци от пестициди,
богатото биоразнообразие и по–добрата устойчивост на климатичните промени.
Социалният аспект на биологичното земеделие се отнася до способността за
поддържане на “социална справедливост” при разпределението на доходите (в аграрния
сектор и между земеделието и другите сектори на икономиката), “справедливи” цени на
храните, платени на производителите от потребителите, и баланс на възможностите за
заетост между селските и градските райони. Повечето изследвания откриват, че
биологичното земеделие изисква значително повече трудови ресурси, отколкото
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конвенционалните стопанства. Най–общо те сочат, че биологичното земеделие е способно
да осигури заетост и доходи в селските райони. Диверсикацията, характерна при
биологичните стопанства с различните схеми за обработка и прибиране, води до търсене
на труд по–често през годината, което може да намали сезонността, характерна за
отрасъла, и да спомогне за стабилизиране на заетостта. Социалното направление е трудно
за оценяване и има силен субективен елемент относно въпросите за честността,
справедливостта, доверието, които имат дълбоки културни корени и са тясно обвързани
със социалната организация.
Страните с най–големи площи за биологично земеделие са Австралия, Аржентина,
Италия, Япония, САЩ. В ЕС включително и новите страни членки, около 5,7 млн. ха са
биологичните площи, а броят на биологичните стопанства е 143000. Това представлява
около 3,4% от земеделската земя и 2% от стопанствата в ЕС.
Пазарът на биологичните продукти се развива бързо. Основните биопродукти,
които се продават са плодове, зеленчуци, прясно птиче месо, яйца, мляко, масло, сирене и
зърнени култури.
Мотивациите на консуматорите на биопродукти са свързани с:
 ползите за здравето и околната среда; подобряване качеството на храните и
вкуса;
 достъпа до пресни продукти и подпомагането на местните дребни стопани,
общности и пазари.
Съществуващите страхове за безопасността на храните поради заплахите от луда
крава и други болести, както и наличието на генетично модифицираните организми в
земеделието, също оказват влияние върху повишеното търсене на биологични продукти.
От 1992 г. в ЕС са въведени мерки към агро–екологичните схеми за подпомагане на
стопанствата за периода на преход към биологично земеделие.
В ЕС политиката в областта на биологичното земеделие е съгласувана с аграрната и
екологичната политика, като представя реална възможност за екстензификация и
алтернатива за изоставените площи.
Аграрната политика играе важна роля за стимулиране на биологичното земеделие.
Основните цели на настоящите аграрни политики са свързани с осигуряването на доходи,
запазването на природните ресурси, задоволяването с храни и развитието на селските
райони.
За широкото разпространение на биологичното земеделие е необходимо:
 хармонизиране на схемите за сертификация и етикетиране за улесняване на
търговията;
 осигуряване на защита на биологичния знак;
 приемане на официални национални сертифициращи организации;
 създаване на информационна система за данни на пазара;
 количествата и регулярността на предлагането;
 координация и сътрудничество между държавата, неправителствените
организации и фермерите за решаване на проблемите.
Аграрната политика трябва да бъде допълнена с целеви мерки за отчитане на
специфичните местни агроекологични условия, както и на екологичните и социалните
ефекти на биологичното земеделие – благоприятни климатични условия, нормативна
уредба, някои организационни дейности от страна на Министерството на земеделието и
др.
Биологичното земеделие, особено в планинските и полупланинските райони, може
да се съчетае с екотуризъм и други дейности, което да спомогне за решаването на
социалните проблеми, свързани с масовата безработица и обезлюдяването на тези райони.
Българските биологични продукти притежават голям потенциал за износ на
европейския пазар. В България се произвеждат предимно биологични млечни продукти,
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вина, мед, плодове и зеленчуци, както и диворастящи плодове и билки и преработени от
тях продукти.
Биодизелът в Европа днес представлява индустрия за 500 милиона$. У нас се
използват десетки хиляди тона годишно биодизел за транспортни и други цели. В
съвременното екологично растениевъдство опазването на почвите от замърсяване е от
първостепенно значение за покриване на изискванията за екологично земеделие (organic
farming). При биологичното земеделие и животновъдство селскостопанският транспорт и
механизация задължително следва да използват 100% органични горива (биодизел,
етанол, биогаз), които не замърсяват почвата, повърхностните води и въздуха и по този
начин се гарантира екологично чисто производство. Директивата на Европейския съюз ни
задължава да се увеличи използването на екогорива, за сметка на петролните деривати. В
това отношение биодизелът и на второ място етанолът ще заместват все по-голяма част от
биогоривата. За една година се произвежда над 26 тона биодизел от употребявани
мазнини от фритюрници и растителни масла.
Технологичните проекти и процеси за производство на биодизел и съответните
блендинг инсталации, са различни. Те зависят от изходните суровини, изискванията към
горивата и съществуващите или не технологични помещения и съоръжения. Основните ни
технологични приоритети при производството са химическата, техническата, енергийната
и икономическата ефективност. Видът на произвеждания биодизел се определя от
технически анализ на необходимия вид гориво, от сезона, в който ще се използва, от вида
на двигателите с вътрешно горене, от вида на котлите и пр. Екологичните предимства на
биодизела се свеждат до следното:
 заместването на 1 тон конвенционален дизел с биодизел спестява 3 тона СО 2,
намалявайки емисиите на парникови газове с 55%;
 той е безопасно биоразградим, много по–добър по отношение на емисиите на
парникови газове, отколкото изкопаемите горива;
 предлага начин за рециклиране на отпадните мазнини;
 намалява въглерода при изгарянето и произвежда по-малко локални атмосферни
замърсители, отколкото изкопаемите горива.
Екодизелът има по-висока калоричност в сравнение с петродизела, той по-добре
смазва двигателя и по-малко замърсява горивната му система, защото е по-добър
разтворител в сравнение с петродизела. Той изгаря по-чисто, следователно се произвежда
повече мощност и се отделя по-малко топлина при работа на двигателя.
Производството на биогорива (биодизел, биоетанол, биогаз) e най- добрата възможност за
смекчаване на екологичните вреди от горива на петролна основа. Биодизел и биогорива
най–често се произвеждат от естествено възобновяеми източници (енергийни култури) и
отпадъците от тях емитират нетно по-малко парникови газове. В САЩ и Южна Америка
основното биогориво все още е биоетанолът, произведен от въглехидратни култури
(царевица, захарна тръстика ). В Европа се произвежда биодизел от маслодайни култури,
основно от рапица. Животинските мазнини също са суровина за производството на
биодизел и биогаз. Годишното производство на биодизел непрекъснато се увеличава. Тази
тенденция превръща споменатия продукт в алтернативно гориво, което отбелязва най–
бърз растеж в американската индустрия. Приблизително 500 водещи плавателни
предприятия използват биодизел. У нас и в света по–голямата част от автомобилния
транспорт и всички кораби ползват за гориво петролния дизел. Петролните горива са най–
разпространени не само в транспорта, но и в енергетиката, химията и редица други
отрасли. Газовете, отделяни в атмосферата от изгарянето на петрогоривата, са основните
замърсители на атмосферата и главна причина за разширяване на озоновата дупка, което
води до глобалното затопляне, свързано с топенето на ледовете на полюсите и във
високите планини, което повишава нивото на световния океан. Изгарянето на петрогорива
има множество необратими последици за природата. Затова редица международни
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споразумения, изискват бързо намаляване на екозамърсяванията на атмосферата, почвата
и водите. Едно от основните направления за това е подмяната на петролните горива с
екологично приемливи такива. За двигателите с вътрешно горене, например е
безпроблемна подмяната на петродизела с биодизел, на бензина с етанол, на пропан–бутан
с метан, извлечен от биогаз. Не трябва да се забравя, че първият двигател на Рудолф
Дизел, изобретен през 1895 г. е работил с гориво от растителни мазнини.
Съвременните тенденции за биологично земеделие и животновъдство изискват
използваните горива за земеделския транспорт и механизация да са екологични. Без
съмнение, перспективата на горивата е замяната на петропродуктите с екологични, не
само по съображения за опазване на природата, но и заради нарастващия дефицит на
нефта и цената му в глобален мащаб, което е свързано с крайните количества на
находищата суров петрол на планетата. Биодизелът замества около 10% от потреблението
на дизел в Европа. Това гориво отделя толкова СО 2, колкото е необходимо за растежа на
растенията. Биодизелът не съдържа сяра, следователно не създава опасност от киселинни
дъждове и унищожаване на горите. Биодизелът съдържа 11% О 2, което спомага за по–
доброто му изгаряне, разгражда се бързо биологично и намалява посредством това
опасността при транспорт, съхраняване и използване за почвите и подпочвените води.
Биодизелът и конвенционалният дизел могат да се смесват безпроблемно. Той има по–
добри смазочни качества и намалява износването на мотора. При производството му се
оползотворяват и отпадните продукти от растителни и животински мазнини в заведенията
за обществено хранене.
От началото на 2008 г. към бензините ще се прибавя 5% биогориво.
Използването на биодизел намалява риска от ракови заболявания и увреждане на
генотипа, т. е. подобрява качеството на живот. Препоръчва се използването му особено в
големите градове поради отделяне на по-малко вредни емисии. В последните години в
Германия, Австрия, Франция, САЩ, Австралия и в други развити страни се прилагат
широкообхватни мерки за намаляване на вредните емисии в атмосферата.
Рапицата се отглежда основно за фураж, производство на растително масло и биодизел.
Голямото търсене на Европейския пазар, относително благоприятните почвено –
климатични условия в България за отглеждане на културата, наличната прецизна техника
за провеждане на агрономическите мероприятия и прибиране на реколтата, ангажиране на
почвообработващата и сеитбена техника и сеитбените многооперационни комплекси се
натоварват преди сезона на есенните сеитби, влизане в сеитбообръщението на мястото на
претоварващия ги слънчоглед и я определят като повече от наложителна в модерното
зърнопроизводство.
Биодизел се произвежда от биологични ресурси, различни от нефт. В зависимост от
местонахождението на производството се използва това, което е традиционна култура за
континента и по тази причина в Южна и Северна Америка се произвежда от соя, в Европа
от рапица и слънчоглед, в Азия от кокос. Биодизел се произвежда също и от използвани
мазнини. Това е най–перспективното и екологично чисто гориво. Палмовите горива имат
бъдеще на “зеления” пазар в Европа в дългосрочен план като алтернатива както на
фосилните горива, така и на местните, произвеждани главно от рапица. Най-големият
производител на палмови масла Малайзия в момента има и строи заводи за биодизел като
планираните мощности за производство са за над 800000 тона биодизел. В Европа най–
големите производители на биодизел от рапица са Германия, Франция и Полша. Всички
производители на биодизел в една или друга степен още сега ще започнат да смесват
рапично масло със соево или палмово. Главнати причина е, че цената на соята и палмата е
25% от цената на рапицата. В момента над 45% от рапичното масло, произведено в ЕС се
използва за биодизел. По оценки на RABOBANK потреблението на биодизел в ЕС към
2010 г. ще бъде около 6 млн. т. Проблемът, който може да възникне от необходимостта да
се усвояват все повече обработваеми площи.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Васил Г. Тодоров, Тасин Юкселов Тасинов
На първо място е борбата със замърсяването от токсични метали, която е свързана със:
 създаване на безотпадни технологии;
 прекратяване на постъпването на токсични метали във водата, атмосферата, почвата;
 усъвършенстване на почистващите съоръжения и филтрационните системи;
 отчитане на ролята на растенията в опазването на околната среда.
Профилактичните мерки, могат да се формулират така:
 намаляване на токсичните метали в атмосферата, водата и почвата и оттам в
растителната и животинската продукция;
 ограничаване на засаждането на някои селскостопански растения около заводи и
автомагистрали, замърсяващи околната следа с токсични метали и други токсични
вещества;
 забрана на производството на оловен бензин и използването му;
 модернизиране на заводите, произвеждащи химикали и торове;
 въвеждане на техника, изключваща емисии с тежки и други химикали;
 диспансеризиране на населението, особено на децата;
 провеждане на предпазни мерки с цел намаляване на замърсяванията на домакинствата
с токсични вещества;
 намаляване на експозицията на токсични метали в околната среда;
 системно и продължително проследяване (мониторинг) на здравното състояние на
населението;
 провеждане на оздравителни мероприятия в райони, замърсявани от токсични метали;
 вътрешен санитарен контрол на месо и месни продукти, мляко и млечни продукти,
зеленчуци и други хранителни продукти;
 контрол върху спазването на Постановления, Наредби и Закони, свързани с борбата за
опазване на околната среда и хранителните суровини и продукти;
 непрекъснато повишаване на културата и познанията на населението с цел
включването му в борбата за създаване на екологично чиста среда и продукция;
 създаване на мониторинг, с чиято помощ да се разработят ефективни мерки за контрол
и да се съблюдават регламентираните стандарти и норми по отношение на вредни
химически вещества.
Опазването на околната среда от замърсяване с токсични метали е свързано с
количеството на веществото, постъпващо в нея, източниците, разпространението и
въздействието, което оказват върху нея и начините за провеждане на определени
мероприятия за намаляване на отрицателните ефекти. За тази цел са създадени т. нар.
“мониторинг за наблюдение и прогнозиране на промените в природата и на различните
обекти в нея”, както и физични и биомониторинги. Опитът показва, че приложението само
на физичните методи е недостатъчно, за да може да се направи анализ на процесите в
природата. Използването на биомониторинги позволява да се даде достоверна и по–пълна
оценка на състоянието и тенденциите на промените в естествените екосистеми.
Биологичният мониторинг се счита за мониторинг на екологичните ефекти и включва
системи за наблюдение на промените в околната среда, растения и животни в екосферата.
Интересен биомониторингът на растенията. Установено е, че те натрупват
токсичните метали в тъканите и върху повърхността си и притежават високи
адаптационни качества, което им позволява да понасят настъпващите промени в
химическия състав на околната среда. Токсичните метали постъпват от почвата в
растенията. Попаднали в растителната тъкан те, участват в метаболитните процеси или
остават в неактивно състояние като съединения в клетките и техните структури, а
попадналите върху листата токсични метали се измиват от дъжда, което дава основание да
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се предполага, че те съществуват там като утайки, например олово (Pb). Други елементи
като кадмий (Cd), мед (Cu) и цинк (Zn) се натрупват върху повърхността на листата в
малки количества, които могат да се измият, а това дава основание да се предполага, че
токсичните метали проникват в по-малка степен в листата. Изследванията показват, че
тези метали се натрупват в значителни количества в корените на растенията.
Наблюденията показват, че растенията имат голяма толерантност към токсичните метали
и съхраняват своята жизненост и в присъствието на наднормени нива в почвата и околната
среда. Това се свързва с техните генетични качества и дава основание да се подбират и
изследват в растениевъдството онези видове и сортове, които са устойчиви на токсичното
им действие. Счита се, че такива растения могат да служат и се използват като
биоиндикатори в практиката на отглеждането на различни растения.
При изследване на токсичните метали в нисши растения (мъхове, лишеи, гъби), които
нямат коренова и съдова система и поемат токсичните метали предимно от атмосферния
въздух се получават по–добри резултати, отколкото при висшите, защото последните
поемат токсични метали, както от въздуха (чрез листата), така и от почвата (чрез
кореновата система).
Резултатите от такива изследвания показват, че съществува добра зависимост между
концентрацията на токсичните метали в мъховете и тяхното съдържание във въздуха. Въз
основа на голям брой изследвания е доказано, че мъхът Hypnum cupressiform поглъща
цинк (Zn), олово (Pb), кадмий (Cd), никел (Ni), мед (Cu) и магнезий (Mg). Тези и други
наблюдения показват, че нисшите растения могат да се използват за мониторинг на
токсичните метали.
Биологичният мониторинг е полезен метод за количествена оценка на експозицията на
специфично действащите химични вещества или на предизвиканите от тях ефекти. Този
вид мониторинг може да включва следните видове изследвания:
 пряко измерване на първичния продукт или на метаболитите му в биологични
среди;
 косвено измерване на експозицията на химични вещества чрез определяне на
предизвиканите от тях специфични промени.
Създаването на мониторинг на концентрациите на токсичните метали е свързано с
изчисляване на здравният риск от токсичното действие на определен елемент върху
човека.
За тази цел са необходими референтни стойности за токсичните метали у хора,
които да служат за основа при определяне на нивата им в биологичните среди на
човешкото тяло. От друга страна, определянето на концентрациите на тези метали в
човешкото тяло ще позволи да се проведат съответни терапевтични мероприятия за
подобряване на здравето, както и правилно да се прецени качеството на околната среда и
нейното влияние върху хората.
Счита се, че най–добре е да се изследват онези органи и системи, в които се
акумулира дадения елемент. Например оловото (Pb) акумулира в костите, зъбите и косата,
живакът (Hg) – в бъбреците и косата, кадмия (Cd) - в бъбреците, арсенът (As) – в носа и
ноктите. Съществуват Наредби и указания за работа и предпазване при производствени
условия, опаковка, транспорт и съхранение на токсичните метали.
Днес се прилагат и редица методи с използване на биомаркери. Биомаркерите са
ксенобиотични, химични вещества или техни метаболити, които се откриват в организма.
Съществуват три класа биомаркери: биомаркери за експозиция, биомаркери за ефект и
биомаркери за оценка на риска.
Различните биомаркери намират приложение в процеса на оценка на рисковете за
човешкото здраве, а именно:
 при идентифициране на опасността – за потвърждаване на възможността вредният
агент да причинява странични ефекти при човека;
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 при оценка на доза – ефект на зависимостта – чрез доказване на количествени
взаимоотношения между дозата и ефекта;
 при оценка на експозицията – чрез идентифициране и определяне на експозицията –
реална или предполагаема.
Оценката е качествена и количествена и включва следните стъпки:
 идентифициране на опасността – определяне дали даден замърсител от околната среда
уврежда здравето на човека;
 проучване на зависимостта доза – ефект – определяне на зависимостта между нивото
на експонация и вероятността от възникване на вредни ефекти;
 оценка на степента на експозиция – количествено определяне размера на
експозицията;
 характеризиране на риска – описание на същността, на размера на риска, включително
степента на вероятност.
Концептуално оценката на екологичния риск не се отличава от оценката на риска за
увреждане на човешкото здраве, с тази разлика, че тук се оценява вероятността от
възникване на вредни ефекти върху екосистемите в резултат на експозицията спрямо един
или няколко вредни агента–стресори.
Постоянното постъпване на токсични метали в организма на човека е опасно за
здравето му. Във връзка с такива биологични особености, като кумулация в организма,
наличие на продължително време на биологичен полуживот, възможност за мутагенно,
канцерогенно, тератогенно, ембрио- и гонадотоксикологично действие проблемът
придобива голяма важност.
Организмът на човека усвоява 5–10% от постъпващите в храносмилателния тракт
токсични метали. При това те се свързват с белтъците и значително се задържат в
организма. В хранителните продукти, богати на белтъци, голяма част от металните
съединения с метионина образуват белтъчни комплекси. В растителните продукти
токсичните метали се съдържат в йонна форма или свързани предимно с растителен
белтък или пектин.
В качеството на ориентация следва да се ползват препоръчаните , седмично
постъпващи приоритетни токсични метали с хранителната дажба, която представлява за
кадмия (Cd) 0,0067 – 0,0083 mg/kg телесно тегло, за общия живак (Hg) – 0,005 mg/kg, за
олово (Pb) – 0,0 mg/kg. Основен път за намаляване съдържанието на токсични метали в
продоволствените суровини е използване на икономически оправдани и реално прилагани
технологии, довеждащи до максимално намаляване на съдържанието на токсични метали,
без промяна или възможно малка промяна на показателите на храната и биологичните
ценности на продукта и дажбата като цяло.
Групата на токсичните метали обхваща около 2/3 от таблицата на Менделеев.
Най–опасни за здравето на човека са металите от първа група. Те продължително се
задържат в околната среда и биотрансформират в още по–токсични съединения.
Способността им да се натрупват в организма и да създават трайни остатъчни количества
са предпоставка за продължителното токсично действие върху организма на хората.
Токсичните метали, отделящи се от антропогенните източници, постъпват в
околната среда и се включват в нормалните биогеохимични цикли. Изследването на
преноса, времето на пребиваване и съдбата на замърсяванията във всяка екосистема са
основни задачи в дейността по опазването на околната среда.
Мелиорацията на замърсените почви може да има смисъл само след спиране на
замърсяващите емисии. В краен случай замърсената с токсични метали почва може да се
използва за отглеждане на житни и бобови, зърнено–хлебни и зърнено–фуражни култури,
от които да бъде преработено само зърното, в което се натрупват обикновено
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незначителни количества токсични метали, а сламата да бъде употребена за технически
цели или да бъде изгорена.
Дълбоката обработка на почвата може да доведе до намаляване на концентрацията
на токсични метали в кореновия слой. Торенето с оборски тор и повишаването на
съдържанието на органични вещества в почвата може да съдейства за стабилно блокиране
на някои токсични метали.
Варуването на кисели почви и повишаването на тяхното рН може да се разглежда
като ефективно средство за намаляване на някои токсични метали от групата на желязото:
манган (Mn), никел (Ni), хром (Cr), кобалт (Co), мед (Cu) и др. на повърхността им, а това
намалява риска тези метали да попаднат в хранителната верига.
Теоретично внасянето на високи дози фосфорни торове, може да доведе
постепенно до повишаване на рН на киселите почви и дори до тяхното неутрализиране,
което от своя страна редуцира геохимичната подвижност на почвените токсични метали.
От друга страна обаче това т. нар. “запасяващо за години фосфорно торене” става
източник на замърсяване на почвата с флуор.
Установено е, че основен път за постъпване на токсичните метали в организма са
храната и напитките (до 70%).
Доказано е, че замърсяването на хранителните продукти и напитките с токсични
метали може да предизвика сериозни последици за човека. За предотвратяването им в
много страни законодателно са регламентирани пределно допустимите им концентрации в
основните хранителни продукти и контролиране на съдържанието им.
Установено е, че с растителна храна в организма на човека постъпва основното
количество токсични метали – от 75 до 80%. Съдържанието на тези елементи в плодовете
зависи от съдържанието им в почвата и околната среда. Ето защо, мониторингът върху
растителните и животински суровини и продукти трябва да продължи до окончателното и
трайно подобряване на екологичната обстановка в страната.
Замърсяването на различни екологични системи с токсични метали и особено на
хранителни продукти с кадмий (Cd), живак (Hg), олово (Pb), арсен (As), цирконий (Zr),
никел (Ni), мед (Cu), алуминий (Al), хром (Cr) и др. е предпоставка за токсично увреждане
на здравето на човека. В тази връзка нови, високочувствителни методи за определяне на
съдържанието на тези метали трябва да намерят място в приетите стандарти, по които се
определят последните във всички лаборатории за тази цел.
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ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ
Велин Николов
За постигане на действеност, комуникативност, интегративност, самостоятелност и
проблемност в съвременното обучение на учителя се предлага голяма свобода на избор и
съчетаване на различни методи и похвати. Реализирането на съвременноте изисквания в
образованието предлага „осъвременяване“ на класическите методи на обучение (разказ,
беседа, работа с учебник и др.) и възпитание (убеждаване, поощрение, личен пример и
др.), с оглед оптимизиране и ефективност на обучението и възпитанието се налага
използването на по-нови, личностно – ориентирани методи, които да активизират
учениците.
Такива условия за успехи осигуряват интерактивните методи на обучение. Те
предлагат осъществяване на качествено взаимодействие както между самите ученици,
така и между тях и учителя. Подпомагат личностното развитие на децата чрез диалог,
съпреживяване и съвместно взимане на решения.
Интерактивни са методите, основани на едновременното получаване на знания,
формиране на умения и изграждане на нагласи чрез поставянето на участниците в
ситуации, в които могат да си взаимодействат и след това да ги обсъждат на основата на
преживяното.
В процеса на използване на интерактивните методи се залага на непрекъснатото
взаимодействие, обратната връзка, ангажираността на участниците и постоянното търсене
на общи решения. Те предлагат условия, всеки да поеме своя дял от отговорността за
процеса на обучение.
Интерактивните методи на обучение развиват следните умения: умение да
повториш /възпроизводство/; да подредиш по нов начин /реорганизация/; да пренесеш в
стандартни и нови ситуации /пренос/; да мислиш продуктивно /решаване на проблеми/.
Признаци на интерактивните методи:
Въпрос, провокиращ мисленето – свързан с живота, но предполагащ като проблем
неща, които на шрактика грешно са смятани за ясни; подтикващ любопитството с това, че
е достъпен, разбираем; притежава условия за възпроизводство на решения, чрез които
децата задълбочават познанията си за света.
Интерактивните връзки между мислене и действие – участниците са в пряко
взаимодействие в процеса на учене – те издирват информация, разменят гледни точки,
спорят и доказват идеите си, в условия на състезание.
Развитие на определени социални, интелектуални и практически умения, породили
се в следствие на активно общуване, мислене и действие.
Репродуктивно и реконструктивно учене – формулиране на интересни и
провокиращи въпроси, предполагащи възпроизводство и реконструиране на знания;
индивидуална или групова /екипна/ самостоятелна работа, игрови методи, визуализиране.
Учене чрез пренос на знания в стандартни и нови ситуации – провокиращи въпроси
и задачи за пренос на знания; индивидуална или групова работа, съревнователни задачи,
като новото съдържание се извежда по аналогия от стари знания; дискусии; мозъчна атака,
казуси, учебни проекти.
Учене чрез решаване на проблемни въпроси по различни тематични единици от
учебното съдържание; индивидуално, групово и екипно решаване на тези въпроси.
- Беседа/евристична беседа/
Като разновидност на най-класическия начин на преподаване – лекцията, беседата
може да поставена в началото на листата на интерактивните методи на обучение.
Използва се потенциалът и с цел увеличаване груповото участие на децата чрез
взаимодействия. Беседата се свързва с опита на децата, с решаване на проблеми от живота
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им. Имайки индивидуалните особености на децата, беседата трябва да се визуализира,
като се отделя място за въпроси и примери. Накрая е нужно време за обсъждане на
конкретен случай, който да бъде решен и анализиран в светлината на наученото от
беседата.
Прилагането на беседата като интерактивен метод предполага групова работа.
Работата в групи дава възможност за сътрудничество, взаимодействие, споделяне, обмяна
на идеи и гледни точки, като по този начин се разнообразява традиционната лекционна
дейност.
- Мозъчна атака
Мозъчната атака е интерактивен метод, даващ възможност за доста кратко време да
се предложат голям брой идеи за решаване на един и същ проблем. Важен момент в
мозъчната атака е отделянето на предлагането и генерирането на идеи от тяхното
оценяване.
Решаването на проблем с практически характер провокира мисленето на учениците
и има дивергентен характер /предполага формулиране на вариативни идеи/. При мозъчна
атака е забранена критиката, оценяването и коментирането на изказаните идеи и
преодоляване на неувереността у децата.
При мозъчната атака е нужно отсрочено обсъждане на резултатите /от 3 до 5 дни
след генерирането на идеите/, като в този период се избират по-добрите идеи за
решаването на проблема.
Мозъчната атака се характеризира с краткост и динамичност. По време на самата
работа е добре да се стимулира даването на предположения, като се поощряват децата.
- Визуализиране
Визуализирането е удачно средство за индивидуална работа с голям интерактивен
потенциал. Това е особено подходящ метод за децата, защото дава възможност да се
представят трудни за разбиране понятия. Използва се в началото на анализа на по-сложен
проблем, като осигурява началната му излюстрация с цел съсредоточаване на вниманието
на децата върху същността му. Чрез визуализиране по-лесно децата запомнят събития,
факти, процеси.
- Обсъждане
Този интерктивен метод на работа е актуален независимо от възрастовите
особености на децата. Обсъждането е етап, в който се изясняват гледните точки,
формулират се хипотези, дават се оценки на мнения и се набелязват варианти на решения.
Обсъждането може да бъде проведено по метода на „полевия анализ“ /изследване
на положителните и отрицателните влияния върху проблема/ или чрез „дървото на
решенията“ /прилагане на алтернативни решения и изследване на техните отрицателни и
положителни последствия/. Учителят подготвя ключови въпроси за децата, създава
условия за спор по проблема.
Решаване на проблем
При този метод е много важна ролята на учителя като водещ. Той трябва да
формулира проблема ясно, да следи дейностите при всяка стъпка, да разпределя задачите
и отговорностите между децата и им дава възможност всяко да изразява своето мнение.
Учителят трябва да поощрява всеки напредък в решаването на проблема.
Особено важен е моментът, в който водещият кара децата да осъзнаят
материалното измерение при оценката на проблема и последствията от него.
- Изследване на случай, ситуация.
Ситуациите като метод на обучение представят възможности за анализ на
случващи се неща, връзките и взаимодействията в тях, взаимната обусловеност и
зависимост на явленията. В ситуациите децата имат възможност да формулират
самостоятелно проблемите, които биха довели до необходимите решения. В същото
време, те определят собственото си място и роля в ситуацията, набелязват етапите, през
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които ще мине решението и необходимите за това средства. Представянето на ситуацията
изисква и диалог. Учениците търсят литература, сътрудници, разглеждат се факти,
споделят се други гледни точки.
При ситуацията и нейното изследване учителят представя на децата описание на
действителна или измислена ситуация, като се включва достатъчно информация, за да
може групата да анализира съдържащите се проблеми.
Особено важно за децата в изследването на случаи е абстрактната информация да
се предлага от учителя по конкретен начин. Участниците в групите правят изводи на
личностно равнище, дават морални оценки и предлагат собствени решения.
Интервю
Чрез метода на интервюто децата могат да съберат информация, различна от тази в
клас. Те ще увеличават социалния си опит при срещите с различни хора, ще подобряват
уменията си за общуване.
След провеждане на интервюто събраната информация се обобщава. В края децата
споделят какво са научили от интервюто, къде са се затруднили, какво интересно са
преживяли.
Ролеви игри
Прилагането на игровите методи се основава на пълното или частично
съблюдаване на няколко основни изисквания: целесъобразност или подчиненост на целите
на обучението, проблемност, занимателност, интелектуална и практическа
предизвикателност на настоящата за изпълнение задача, интеграция между знание и
действие, съревнователен характер, изпълнение на определени социални роли.
Ролевите игри възникват на база самостоятелно доброволно и равноправно
обединяване на децата. В хода им промени претърпяват сюжетите, ролите и скритите в
тях правила. При съвместното изграждане на ролевите игри децата натрупват опит и
боравят свободно д елементите на сюжета /персонажи, ситуации, действия, предмети/ и с
начините на трансформация на сюжета.
Ролевата игра е ключов интерактивен метод. Участниците драматизират проблеми
от действителността в ситуация на учене и влизат в определени роли. Ролевите игри
помагат усвояването на принципи за решаване на проблеми и конфликти, на оказване на
подкрепа, развиват уменията за общуване. Ролевата игра е своеобразно огледало –
участниците могат да се огледат в това, което другите правят. Учат се как другите мислят
и чувстват и може да се идентифицират с тях, когато играят дадени роли. Игрите могат да
са предварително планирани, но и да възникнат спонтанно в резултат на групова дейност.
Делови игри
Чрез деловите игри по привлекателен начин се решават дидактически и
възпитателни задачи. Организацията и провеждането им позволяват събитията и
проблемите да станат реално обозрими, да се приближат във времето, да се предприемат и
изпробват решения за справяне с проблемите в планове с различна дългосрочност.
Голямото предимство на деловите игри е промяната на мотивацията. Имайки предвид
игровия характер на този метод падат психичните бариери, намалява се времето за
придобиване на жизнен опит, развиват се умения за вземане на решения и
сътрудничество. Ако се появи неудачно решение, то ситуацията може да се проиграе
наново.
Драма – упражнение за живота
В груповата работа и новата парадигма на учене основни са преживяванията. В
следствие на това естествено е драмата и нейните разновидности да са сред водещите при
интерактивните методи.
Драмата е упражнение за живота на базата на интензивни преживявания, чрез
трупане на опит в групата. Драмата като метод успешно развива чувствителността,
въображението, а също така и интелекта. Тук целта на учителя е да включи всички от
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групата, а не както в драматизацията в театъра – да има специално подготвени актьори.
Чрез драмата се опознава новата действителност на базата на личния опит и
преживявания, като се получават наготово, а се откриват самостоятелно.
Дискусия
Това е подходящ метод за обогатяване на знания, стигане до истината или
постигане на победа в процеса на учене. Би трябвало дискусията да се дистанцира от
диспута, дебата, полемиката, спора. В дискусията като интерактивен метод на обучение
участват две страни с противоположни мнения, като всяка от тях се стреми да докаже
тезата си, като отхвърли вероятността за изстинност на тази на опонента. По време на
дискусията участниците представят агрументи и търсят доказателства. В хода на
търсенето се откриват, правят селекция и подреждат информацията, която имат. В
дискусията се решават спорни въпроси, като в работата си учениците усвояват умения да
работят с литературни източници, да търсят авторитетни мнения и се позовават на тях.
Чрез дискусията учениците доразвиват комуникативните си умения и естетическите си
изяви – проявяват такт и взаимно уважение.
Дебат
Дебатът като интерактивен метод представлява структурирано провеждане на спор
с цел стимулиране на учениците за по-дълго познание на разглежданите проблеми и
развитие на сбособите им за общуване.
Обикновено участниците са разделени на две групи – едната защитава
утвърждаващата теза. Когато дебатите са състезателни, то участниците се подготвят и по
двете тези, а жребий определя коя ще защитават. Времето за спора е строго
регламентирано, регламентирани са и ролите. Най – важното в дебата е аргументацията. В
процеса на спора присъства търсенето и обединяването на положителното в аргументите
на спорещите страни, а не самоцелна изява на ораторското майсторство.
Проект
Проектът представлява цикъл от планирани дейности с определена цел, начини и
срокове на осъществяване. Посочват се ресурсите, които ще се използват, има критерии за
оценка на крайния успех. За осъществяването на проекта децата може да работят
индивидуално или на групи.
Казус
Казусът е метод, свързан с решението на проблеми, за които готов отговор няма, а
решенията може да са няколко на брой – алтернативи с различна ефективност. В
условията на решаване на казус децата се научават да проучват факти, да ги анализират,
да формулират задачи или да разбират формулирани вече такива, да предлагат решения и
начини за тяхното реализиране. Казусите се решават предимно в групова работа и
създават условия за сътрудничество, взаимопомощ и толерантност.
Метод на инцидента
Методът на инцидента като интерактивен метод предлага големи възможности за
активизиране на обучаването. Той успешно тушира напрежението чрез естествен диалог.
При него учител и ученици не са в традиционните и еднообразни отношения. Разчупва се
монотонността и инерцията, което е характерна за времето, прекарано в училище.
Водещият /учителят/ наблюдава реакциите на учениците и ги подпомага, когато са
объркани и неуверени при вземането на решения. Методът на инцидента дава възможност
на децата да се справят с емоционалния си стрес и да упражнят способността си за
преодоляване на инерцията на възрастта, в която са.
Кооперативно обучение
Това е доста специален метод, който предполага организирането на групи, в които
е налице структуриран подход. Този подход предлага условия в групата да се постигнат
максимални резултати в процеса на учене.
Групата произвежда един продукт и ще получи една оценка.
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Ключът за успехите на кооперативното обучение е в ръцете на учителя и най-вече в
неговата подготовка. Неговата основна задача трябва да бъде освен конкретната цел на
груповата работа, а също така развиване на сътрудничество между децата, отговорността
им в общото дело, взаимната зависимост в групата. Кооперативното обучение трябва да
дава възможност за изява на всички деца.
- Центрове на обучение
Този метод се прилага в кооператовното учене. Това е мястото в класната стая,
където децата изпълняват дадени, внимателно подбрани, задачи.
Имайки предвид възрастовите особености на децата се конкретизира отделна
задача, извършвана за относително кратко време. Работата в центрове може да се използва
и при осъществяване на по-продължителни дейности, като разделяне на отговорностите за
обществена инициатива, събиране на информация от различни източници и др. Към
отделните членове на групата се поставят конкретни задачи – говорител, следящ
правилата, наблюдател, ръководител.
В центровете за обучение или в работните групи ясно се определя времето, ролите.
По този начин се осигурява дисциплина на работата. Успехите в групите винаги се
оценяват, с цел стимулиране на дейността им.
Прилагането на интерактивните методи допринасят за опознаването на реалната
действителност – природна и социална; подобряват се учебните умения; налице са
желание и стратегии за справяне с новости и прояви на креативност и инвенция,
съществуват желания за работа в екип и умения за сътрудничество, умение за поемане на
отговорност.
Интерактивните методи може да бъдат използвани чисто инструментално, като се
привлича внимание, поддържа се външна дисциплина, с тях може да се манипулира. Те
пораждат истински диалог, взаимно доверие, разбиране, емпатия, съвместно изследване и
пресъздаване на действителността.
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МОДЕЛ ЗА ЕМОЦИОНАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОТ НАЧАЛНА
УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Веселина Л. Радкова, Евгения С. Иванова
EMOTIONAL EDUCATION MODEL for PRIMARY SCHOOL AGE CHILDREN
Veselina L. Radkova, Evgeniya S. Ivanova
ABSTRACT: The already educated emotional culture is to be described with responsiveness to a wide range of
object, together with the abilities to value and respect the other person’s feelings, to demonstrate empathy and to
share the own current experiences with others. Learning is an emotional process. If no emotions are domonstrated,
than there is rather no learning process running around. The recent article is based on a Master’s degree diploma
thesis on the topic of ‘Theoretical Model for Emotional Education of Primary School Age Children”.
KEYWORDS: education, emotions, emotional intelligence

Да продължим да оценяваме лесно измеримото или по-скоро за започнем да
измерваме онова, което ценим, е въпрос, пред който световно споделената цел за
качествено, устойчиво и етично образование вече изглежда е изправена. Краят на XX и
първото десетилетие на XXI век са дълбоко белязани от силния акцент върху коефициента
на интелигентност (IQ – Intelligence Quotient) на индивида и развиването на уменията,
типични за рационалния ум, като по този начин трайно лишават образователния процес от
типичния за неговата същност холистичен подход. Измерването на резултатите в
количество знания триумфира над самия процес на обучение. Знанието се абсолютизира
по съдържание, а откривателството и партньорството в търсенето на знания са прерогатив
на добре финансирани проекти, чрез което то губи възможността да бъде условие за
социално общуване.
Едновременно с това вече технократизираното общество е изправено пред парадокс
– неимоверно нарасналите възможности за комуникация от дистанция довеждат до
комуникационен дефицит и, в известен смисъл, дори дехуманизация на общуването.
Своят принос в това имат и средствата за масово осведомяване с тяхното всепроникващо
и рамкиращо мисленето влияние, бързотечният живот, семейството и образователните
реформи в последните десетилетия. Способността да съпреживяват мислите, чувствата,
идеалите, стремежите, желанията и очакванията на другите хора прогресивно закърнява в
младите хора. Нравственото израстване на детето е категорично и многократно
изпреварено от интелектуалното му развитие.
Предпоставка за развитието на чувствата е тяхната социална същност и изградената
(вече възпитана), емоционална култура се характеризира с отзивчивост на достатъчно
широк кръг обекти, способност да се ценят и уважават чувствата на другия, проява на
емпатия и умение за споделяне с други хора на собствените изживявания.
Първата официална употреба на емоционалния коефициент (EQ – Emotional Quotien)
като термин може да бъде намерена в статия на списание British Mensa през 1987 г. В нея
Кейт Бийзли от Университетския колеж в Северен Уелс представя своята идея за
способността на човека да чувства, подобно на способността му да мисли, представена
чрез коефициента на интелигентност (IQ – Intelligence Quotient). Терминът „емоционална
интелигентност" е използван за първи път през 1990 г. от Питър Саловей от Харвардския
университет и Джон Майер от Университета в Ню Хемпшир, за да се опишат
емоционалните качества, необходими за постигане на личностен успех. Дефиницията на
емоционалната интелигентност, която Саловей и Майер дават, е: „способността да се
наблюдават собствените и на другите хора чувства и емоции, да бъдат разграничавани и
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така получената информация да бъде водеща по отношение на мисленето и действията на
личността“.

Фигура 1: Концептуализация на емоционалната интелигентност, Саловей & Майер, 1990
По-късно, през 1995 г. Даниел Голмън насочва общественото внимание към тази
концепция с книгата си „Емоционална интелигентност“, която превръща в т.нар.
бестселър. „Вълнението около емоционалната интелигентност започва от изводите за
възпитание и образование на децата и се простира до значението й на работното място и
по-точно, във всички човешки взаимоотношения и усилия. От изследванията се
установява, че уменията на детето с емоционална интелигентност, усетени от учителя,
който забелязва, че ученикът е ентусиазиран, или че се харесва на приятелите си на
игрището, ще му помагат и след двайсет години в работата и в семейния живот“. Д.
Голман определя емоционалната интелигентност като “ключов набор… от качества като
способност за мотивация и устойчивост към фрустрация; контрол над импулсите и
отлагане на търсенето на удовлетворение; контрол над собствените настроения и умение
да не допускаме неуспехите да потиснат способността ни да мислим; склонност към
емпатия и надежда”.
Петте критерия за развита у личността емоционална интелигентност, които той
дефинира, са:
 емоционално самосъзнание (като способност да разпознаваме и разбираме
собствените си емоции и въздействието им върху взаимоотношенията ни с околните и
върху качеството на дейността, която упражняваме);
 управление/контрол над емоциите;
 самомотивиране;
 емпатия, разпознаване на чуждите емоции;
 умения за управление на личните взаимоотношения.
Малко по-късно Франсис Уилкс, позовавайки се на Д. Голман, добавя свой шести
критерий за развита емоционална интелигентност – трансформиране на емоциите.
Емоциите са сложен феномен и се реализират в три компонента –
неврофизиологичен, двигателно-експресивен и чувствен, като въздействат върху всички
компоненти на познанието: върху усещането, възприятието, въображението, паметта и
мисленето. Те представляват отражение на отношението на малкия ученик към
собствената му дейност, към другите хора и към самия себе си. Емоциите Са това, което
се преживява като чувство, мотивира ни, организира ни и направлява възприятията,
мисленето и нашите действия.
Психогимнастика
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В своя практически модел за деца в предучилищна и начална училищна възраст,
наречен „Психогимнастика“, М. Чистякова се опира на десетте групи от емоции,
разглеждани от Карол Изард като основни и фундаментални: интерес, радост, удивление,
дистрес, отвращение, гняв, презрение, страх, срам, чувство за вина. Психогимнастиката,
разработена като модел от специфични занятия (етюди, упражнения и игри) на Маргарита
Ивановна Чистякова – руски психолог и музикален педагог, е насочена предимно към
развитието и при необходимост корекцията на различни страни от психиката на детето
(познавателна, емоционално-личностна) и е предназначена най-вече за здрави деца в
предучилищна и начална училищна възраст. Тя разполага с няколко компонента:
 Емоции и изразителни движения с цел емоционално-психична профилактика и
корекция при учениците.
 Етюди и игри, групирани в зависимост от тяхното предполагаемо въздействие
на едни или други страни от психиката в предучилищна и начална училищна възраст: 1) с
цел развитието на вниманието, паметта, автоматизираната и изразната моторика; 2) с цел
изразяване на различни емоционални състояния; 3) за целите на успешна корекция на
евентуални нежелателни личностни особености на ученика, изобразяване на различни
черти на характера.
Основните цели на Психогимнастиката са: преодоляването на бариерите при
общуването; развитието на по-добро самопознаване и опознаване на другите; сваляне на
психичното напрежение; създаване на възможности за личностно изразяване. Тя
подпомага ученика в това да осъзнае, че между мислите, чувствата и поведението има
връзка. В заниманията с нея учениците имат възможността да изучават различните
емоции и начините, по които могат да ги управляват сами.
Акцентът пада върху изразителните движения, а схемата на занятията по
Психогимнастика следва следния алгоритъм от четири фази:
 I фаза – изразителни движения, мимични и пантомимични етюди, жестове.
 II и III фаза – етюди и игри за изразяване на отделни черти от характера и на
емоции; използват се изразителни движения при възпитанието на емоциите и висшите
чувства;
 IV фаза – придобиване на навици за саморазтоварване чрез психомускулна
тренировка.
Спомагателни средства за общуване, използвани в Психогимнастиката за корекция
на настроението, поведението и психомоториката на децата, са рисуването и музиката.
Цялостните занятия продължават от 25 минути до 1 час и 30 минути като
продължителността им зависи от възрастта, особеностите на вниманието и поведението на
децата, чието внимание в начална училищна възраст е все още неустойчиво и учениците
се отличават с голяма подвижност и впечатлителност. При психогимнастиката се използва
концентричният метод – от простото към по-сложното. Етюдите и игрите на всяко занятие
по пcихогимнастика са краткотрайни, разнообразни и с достъпно спрямо възрастта на
децата съдържание.
Психогимнастиката на М. Чистякова взима предвид и застъпва трите аспекта на
емоциите – неврофизиологичен, двигателно-експресивен и чувствен. Приложен към
критериите, посочени от Саловей и Д. Голман за развита у личността емоционална
интелигентност, той има потенциала да постигне емоционално самосъзнание (в
качеството му на разпознаване на собствените емоции), изграждане на умения за
управление на емоциите, проява на емпатия (разпознаване на емоциите на околните) и
чрез това умения за управления на личните взаимоотношения. За да послужи като база за
теоретичен модел за емоционално възпитание на деца в начална училищна възраст,
Психогимнастиката може да получи известно надграждане в посока възможността да бъде
използвана от всеки начален учител в условията на работата в клас – продължителност на
49

занятията между 15 и 40 мин., с което могат да бъдат приложими в рамките на един
стандартен учебен час; отпадане на фазата на психомускулна тренировка и частичните
прихотерапевтични цели. Доминиращото прилагане на ролеви игри и етюди би позволило
на началния учител възможността да приложи похватите на модела към по-широк обхват
учебни дейности – в часовете по музика (етюди за емоционално пресъздаване), български
език и литература (изиграване на герои от различни произведения), както и в часовете по
Роден край, Околен свят, Човекът и природата и Човекът и обществото или други, по
лична преценка на началния учител.
През последните десетилетия отделни държави и междудържавни програми или
институции работят усилено в посока създаване на програми за емоционално и социално
възпитание. В тях се залагат за развиване и овладяване основни елементи като активно
слушане и виждане, разпознаване и справяне със собствените чувства и определяне на
личните потребности, ефективно общуване, емпатия, поемане на отговорност, творческо
мислене, увереност и развитие на вътрешен контрол. Методите за емоционално
възпитание и хармонизиране са най-разнообразни.
Изкуство. Арттерапия. Игра
Същественият възпитателен потенциал на изкуството е известен на обществата още
от древността. Открай време то се използва като най-фин способ за докосване на
душевността и събуждане на доброто, красивото и възвишеното у човека. Изкуството в
образованието е познато предимно като „инструмент“ в ръцете на учителя, с който той
въздейства върху личността на ученика. Проф. д-р Нели Бояджиева говори за изкуството
като възпитател и терапевтичен метод. Тя сочи, че навлизането на арттерапията в
образованието е сравнително по-ново направление от нейното развитие. То започва от
преустройството на методиката на обучение по изкуствата и се появява като елемент в
педагогическото реформаторство и движението за образование и възпитание чрез
изкуството, чието начало започва от последните десетилетия на ХІХ век, но се разгръща с
пълна сила в началото и първите десетилетия на ХХ век. Експресивната и проективна
функция на изкуството намира отражение в практиката на училищното възпитание и
обучение. Изкуството и играта като методи на обучение и възпитание представляват
неразделна част от живота на учениците в начална училищна възраст. „Те ги възприемат
толкова естествено, че дори не подозират образователните претенции, които се крият зад
забавната външна форма“. Затова изкуството и играта са предпочитани дидактични
методи, които нямат конкуренция в началната образователна степен.
Терминът „арттерапия“ („art“ – изкуство, „art-therapy“ – терапия чрез изкуство) е
разпространен в англоезичната литература и означава най-често лечение чрез пластично
изобразително творчество с цел изразяване на собственото психоемоционално състояние.
За пръв път се употребява от А. Хил през 1938 година при описване на занятията с
туберколозноболни в санаториумите. По-късно започва да се прилага към всички видове
терапевтични занимания с изкуство (музикотерапия, драматерапия, терапия с танц и т.н.).
Основното съдържание на арттерапевтичните сеанси в тесния смисъл на понятието „арт“,
е предлагането на разнообразни занятия с изобразителен и художествено-приложен
характер (рисунки, графики, живопис, скулптура, дизайн, малка пластика, резба,
пирография, ковано желязо, линогравюра, батик, гоблиниране, мозайка, фреска, витраж,
работа с кожа, тъкани и др.). Тяхната насоченост е свързана с активизирането на
общуването и самоизразяването на преживявания, проблеми и вътрешни противоречия, а
също така и с творческо самоизразяване.
Емоционалната компетентност, също както IQ, има глобален характер, свързан със
съвременния начин на живот. С оглед на дадените й в литературата дефиниции, може да
се предположи, че ако емоционалната компетентност се формира и насърчи още в начална
училищна възраст, то може да се очаква, че бъдещата млада личност ще съумее да се
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справя по-добре с предизвикателствата, интегрирането и успеха в социален,
професионален и личен план и да преодолява по-ефективно негативни състояния. Едно
връщане към класическата роля на образованието е разширената мисия на училищата,
които са недвусмислен социален агент и имат грижата децата да усвоят определени уроци
за цял живот.
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НЕТРАДИЦИОННИ И АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА
ДЕЙНОСТ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Виктория Димитрова Цветанова, проф. д-р Бл. Папазов
Настоящата статия има за цел да представи възможностите за прилагане на
нетрадиционни и алтернативни форми на изобразителната дейност в учебния процес.
Обучението и възпитанието по изобразително изкуство е част от
общообразователната програма на Министерството.В началния етап на обучение ( от І до
ІV клас) влиянието на изобразителното изкуство върху възпитанието на децата е много
силно поради големия интерес на децата към всички форми на осъществяване на учебния
процес – работата в клас се осъществява основно като практическа и нагледна, което
развива зрително-възприемателните способности у децата , моторно-двигателни умения и
навици и умение за оценка и общуване с творби на изкуството.
Децата са най-голямото богатство на народа. Тяхното пълноценно развитие,
възпитание и образование е обществена необходимост и неотменен дълг. Младото
поколение се нуждае и заслужава осигуряването на необходимите условия за оптимално
разгръщане на своя потенциал в условията на демокрация и интеграция в национален и
Европейски мащаб.
През последните години се забелязва все по-голям интерес към прилагане на
нетрадиционни и алтернативни методи на преподаване.
Живеем във време на динамични и неотложни промени във всички сфери на живот
и имаме реалната възможност превърнала се в последните години в необходимост, за
качествено различна и модерна образователна система. Тя трябва да бъде доста по–
гъвкава и необременена от закостенели и остарели схващания за да може да задоволи
нуждите на съвременното общество, с неговите изисквания за по-добър и
природосъобразен живот,както и да предостави поле за изява и развитие и на найнестандартно мислещите.
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 контекста на
устойчиво развитие, образованието означава учене през целия живот, а не само усвояване
на истини за определен период от време. В образователния процес личността на младите
хора стои в центъра на образователния план. Към образователната система са отправени
нови изисквания за плурализъм, многообразие, за толерантност, за индивидуален път на
обучение, за овластяване на образователните изпълнители. Многообразието на
образователно отношение, свободата на личността, съвместното изследване и
преоткриване на света, създаване на собствен свят, основан на ценности изискват и нови
различни конфигурации на учител и ученик. “....образованието се превръща от познат
до болка алгоритъм в игра за откриване на света и личността". В този нов свят
образованието трябва да създаде нова, творческа, интересна и значима за младия човек
атмосфера, която да е основана на себепознанието и постоянно образоване на личността.
Образованието трябва да бъде структурирано около практическите умения, знания за и в
живота.
Училището трябва да бъде общност на учещи се. Учителят постоянно се учи в
определяне начините за постигане на стандартите, диалогизиране с учениците, родителите
и колегите, а ученикът развива цялата си личност и интелигентност, той се намира в
ситуация на емоционално и интелектуално развитие. В учебния процес се развиват и
изграждат способности за търсене и придобиване на знания и умения, нагласи, а не
усвояване на определен обем от знания и получаване на готов учебен материал. Ученикът
емоционално разбира защо учи: за да знае как живее в този свят; за да изгражда света
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около него и изгражда хармонични отношения с другите около него; как да постига тази
хармония; за да открива своя “АЗ”, да се утвърждава. В противен случай отново се
връщаме в типичния училищен ден, изпълнен с разочарования от неизпълнени очаквания,
възникване на стресиращи ситуации. А хроничният стрес въздейства негативно върху
способността на ученика да разграничава важното от маловажното и нарушава
способността от дълготрайно запомняне.
Една от най-важните задачи в педагогическата практика е как, с какви средства и
по какъв начин да се реализира учебното съдържание и учебно-възпитателната работа. От
тук произтича необходимостта от общи принципи на обучението и общи методи, които се
използват от всички учебни предмети.
Голямо значение за педагогическата практика има емоционалната основа върху
която се изграждат детските представи, ограниченият им обхват и по- слабата степен на
обективност ги правят много податливи, пластични и пригодни за свързване на
несъответстващи помежду си сетивни и представни съдържания. Необходимо е широко
прилагане на нагледността в учебния процес, преодоляване на неразвитата и
некоординирана сетивност, създаване на подходящи условия за разширяване на
представите чрез вмъкване на по-богато и изградено с все по-обективни връзки предметно
съдържание, което постепенно да се попълва, изяснява и типизира.
Голямо значение за педгогическата практика независимо от това дали занятията се
провеждат в класна или извънкласна обстановка, е още една особеност на детските
представи. Емоционланата основа, върху която те се изграждат, ограниченият им обхват и
по-слабата степен на обективност ги правят много податливи, пластични и пригодни за
свързване на несъответстващи помежду си сетивни и представени съдържания.
Есттествено се налага изводът: необходимо е широко прилагане на нагледността в
учебния процес, преодоляване на неразвитата и некоординираната сетивност, създаване на
подходящи условия за разширяване на представите чрез вмъкване на по-богато и
изградено с все по-обективни връзки предметно съдържание, което постепенно да се
попълва, изяснява и типизира.
Обществото ни най-накрая е разбрало неотложната нужда да промени бъдещето и е
готово да заложи промените в настоящето, а образователната система е сред най- важните
фактори за по- добро личностно и общодържавно развитие. Ако търсим префокусирането
и, трябва да променим държавните образователни изисквания. Вместо строго определено
съдържание трябва да преминем към изисквания за определени умения – социални,
емоционални, мисловни- и да оставим избора на самите ученици и техните учители.
Когато човек има свободата да избира какво и как да учи, той е много по- ангажиран и
заинтересуван. За съжаление повечето педагогически практики в момента разчитат на
външна мотивация. Става дума за избор от предварително подбрано и групирано
съдържание, а не от всичко възможно. Училището трябва да се превърне в прототип на
обществените отношения, каквито искаме да бъдат. Няма как да имаме истинско
демократично общество, ако училището ни не е демократично.
Въвеждането на алтернативни форми на изобразителна дейност като интерактивен
подход в начална училищна степен е факт сред професионалистите в сферата на
възпитание и обучение от предучилищна възраст.
Днес “мисията на образованието се преориентира не толкова към натрупването на
знания, колкото към формирането и развитието на творческото мислене, към намиране на
нестандартни решения в живота, към промяна на съществуващата действителност и т.н.”
В началото на XXI век е наложителна замяна на старата образователна парадигма с
нова, която да предложи “свободно, отворено, обърнато към човека образование, което да
разкрие уникалното, неповторимото у всяко дете и да създаде оптимални условия за
формиране и развитие на личността въз основа на тази уникалност”. Едва тогава можем да
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очакваме като краен резултат формирането на свободни, инициативни и нестандартни
личности, с висока степен на компетентност, способни да управляват собствения си живот
Традиционно в процеса на обучение преподавателят е този, който определя
формите, методите и средствата на дидактическото взаимодействие. Това предполага
използването и прилагането на адекватни дидактически подходи, организационни форми
и методи, които да активизират познавателната дейност на учениците. Съвременните
учещи се развиват в условията на динамична и богата на стимули среда. Eлектронните
медии, компютърните игри и богатия книжен пазар всекидневно провокират познавателни
интереси със своята вълнуваща атрактивност. Учещите имат възможност за сравнение и
избирателно отношение към източниците на информация. Естествени са предпочитанията
им към онези от тях, в които научното знание е поднесено интересно, атрактивно и
привлекателно за сетивата.
От направеното изследване в настоящата разработка може да се направи следния
извод:
Актуалните потребности на съвременното образование поставят пред учителите
художници, заедно с традиционните форми на учебна дейност, необходимостта да
предлагат нестандартни и алтернативни начини за организация и провеждане на учебния
процес по изобразително изкуство.
Непринуденото участие на децата в ситуационните игри, съчетани с изобразителна
дейност, допринася за трайно обогатяване на отношението им към изобразителното
изкуство, благоприятства по-ефективното провеждане на учебно-възпитателния процес.
Нетрадиционните и алтернативни форми на преподаване по изобразително
изкуство потвърждава съвременната концепция в педагогиката, че за да се установят
модели на успешни хуманни взаимоотношения, е необходимо пълноценно педагогическо
взаимодействие между учители, родители и деца. По пътя на подражанието то ще
допринесе малките деца да възприемат успешно модели на взаимоотношения, които да
стимулират детските им представи за себе си и за света, който ги заобикаля и се променя.
Организирането и осъществяването на алтернативни и нетрадиционни форми на
изобразителна дейност изисква от учителите по изобразително изкуство сериозна
теоретична информация и практическа предварителна подготовка. Учителите, които имат
желание да експериментират и въвличат с ентусиазма си децата към нетрадиционното,
нестандартното, което е и съществен белег за същностт, уникалност.
Определянето на пътищата за обучение чрез художествено-изобразителната
дейност е свързано с отчитане на факторите, допринасящи за развитието на
интелектуалните сили и творческата активност на подрастващите. Процесът на обучение
по изобразително изкуство е спираловиден начин ан разширяване и усъвършенстване на
изобразителните възможности за художествено изразяване. Учебно-образователният
процес по изобразително изкуство се основава на т.нар. „педагогика на взаимното
сътрудничество”, където взаимовръзката между учител и ученик е максимално обвързана
и компактна помежду си. Развитието на изобразителната грамотност и детската
художествена изразителност като водещи показатели за усвояването на изобразителните
знания и практически умения са основани на ефективното реализиране на това
сътрудничество. За постигане на оптимални резултати от учебно-възпитателния процес е
немислим без прилагането на иновациите на продуктивните решения, без които
същинската художествена изобразителна дейност е немислима.
Учениците от начална степен се запознават с основните естетико-художествени
характеристики и на останалите видове изкуства. Интересът на децата към света на
изкуството не трябва да се ограничава само с определени видове в сферата на обучението
по български език, музика и изобразително изкуство, а целенасочено да се разкриват
благотворните взаимодействия както между традиционните, така и при алтернативните и
нетрадиционните форми на изкуствата и синтезът между тях.
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Препоръчително е да се прилагат повече нетрадиционни и алтернативни методи в
обучението по изобразително изкуство.
Развитието и поощряването на художественото отношение у младата личност
генерира голям спектър от отношения и становища, като например разрастване на
познавателните процеси, изградане на комуникативни умения, формиране на нравствени и
морални норми и др. по този начин същността на художественото възпитателния процес
по изобразително изкуство излиза извън обхвата на естетическото и заема още посъществена роля за развитието и формирането на личността.
Живеем във време на динамични и неотложни промени във всички сфери на живот
и имаме реалната възможност превърнала се в последните години в необходимост, за
качествено различна и модерна образователна система. Тя трябва да бъде доста по–
гъвкава и необременена от закостенели и остарели схващания за да може да задоволи
нуждите на съвременното общество, с неговите изисквания за по-добър и
природосъобразен живот,както и да предостави поле за изява и развитие и на найнестандартно мислещите.
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МОНИТОРИНГ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ В
СОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – гр. ВАРНА
Виктория Цветанова, доц. д-р Пенка Кожухарова
Анотация: Целта на проучването е мониторинг и анализ на постигнатите резултати от участието
на СОУ „Свети Климент Охридски”, гр. Варна в образователни проекти и развитието на знанията,
уменията и отношението на екипа за управление, през различните етапи от жизнения цикъл на проекта.
Като основни индикатори са приети: участие на училището по международни и национални програми за
реализиране на образователни проекти; влияние на участието в проекти върху: личностното развитие на
обучаваните; професионалното и личностното развитие на педагогическите специалисти; уменията на
екипите за разработване и управление на образователни проекти. Резултатите от реализираните
проекти в училище са констатирани чрез анкетен метод и деск анализ на документацията по проекти.
Проучването е проведено през месеците май-юни 2014 г. с учителите и административния персонал на
училището.
Ключови думи: образователен мениджмънт, образователни проекти, екип, мониторинг

Присъединяването на България към Европейския съюз създаде възможност за
пълноправно включване на страната ни в образователни програми, насочени към
хармонизиране на структурата и качеството на нашето образование с това в другите
европейски страни. Училищата имаха възможност да натрупат опит за работа по
проекти чрез присъединителните програми на съюза, които са основен инструмент
за подготовка и включване на страните-членки в неговата структура.
Обединена Европа разработва редица програми и проекти, насочени към
образованието и обучението на работната сила и младите хора, за да се компенсира
липсата на средства за образование и обучение на национално и регионално равнище, да
приобщи страните членки към по-успешни политики и практики в областта на
образованието и обучението [7], [8].
Създадени са програми, свързани с повишаване качеството на образование.
Една от тях е „Програмата за учене през целия живот” със секторни програми
„Коменски”, „Леонардо”, „Грюндвиг” насочени към средното образование,
квалификацията на учителите и обучението на възрастни. Програмният период
стартира през 2007 г. и реално приключва през 2013 г.
След
неговото реализиране възникват
много въпроси, свързани с
управлението на проекти, постигането на целите и очакваните резултати, както и
извършването на мониторинг и контрол. Това изисква по-задълбочена работа и
сформиране на екип в училище, който да следи и ръководи процесите по
разработване и управление на образователни проекти [7].
Мониторингът е свързан с една от значимите управленски функции - оценката и
контрола при планиране и управление на проекта, поради което самият той представлява
изключително важен инструмент за ефективното управление. Той има свои специфични
характеристики, които очертават неговите граници и го диференцират от оценката и
контрола на проекта [1], [8].
Мониторингът е насочен към повишаване равнището на информационно обслужване
на управлението и към подобряване на качеството и ефективността в дейността на
организацията. Основната му цел е да осигурява надеждна обратна информация за
състоянието на наблюдавания обект с оглед взимане на правилни управленски решения
[4], [2].
Обект на мониторинга е планираната система за изпълнение на проектите чрез
разработените индикатори за наблюдение и източниците за проверка, определени в
логическата рамка, постигнатите резултати, управление на финансите и използване на
средствата. Негов предмет се явява състоянието на системата за изпълнение на
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образователните проектите в определен период от време и конкретните изменения в
рамките на тази система, зависимостите между тях, предположенията и рисковете [4, 232234], [6].
Училище „Свети Климент Охридски” гр. Варна е едно от най-старите в града.
Създадено след Освобождението, то съдейства за културното и образователно развитие на
Варна, както в миналото, така и в настоящето. Педагогическият екип на училището
успешно съчетава традициите и съвремеността като работи по различни общински,
национални и европейски проекти. В някои от проектите училището е водеща
организация (по национални и международни проекти) и партньор с неправителствени
организации (по общински проекти).
Методика и организация на изследването
Обект на изследването е управлението на образователни проекти в СОУ ”Св.
Климент Охридски” гр. Варна.
Предмет на изследването е зависимостта между мониторинга при управлението на
образователни проекти, постигнатите резултати и развитието на знанията, уменията и
отношението на педагогическите специалисти при организация и управление на проекта.
Целта на проучването е мониторинг и анализ на постигнатите резултати от
участието на СОУ „Свети Климент Охридски”, гр. Варна в образователни проекти по
международни и национални програми и развитието на знанията, уменията и отношението
на екипа за управление, през различните етапи от жизнения цикъл на проекта.
Задачи:
1. Анализ и представяне на основните теоритични концепции за разработване и
управление на образователни проекти.
2. Конструиране на методика за мониторинг на управлението и резултатите от
образователни проекти в училище.
3. Изследване и анализ на резултатите от мониторинга върху постигнатите
резултати от участието на училището в образователни проекти и уменията на екипите за
управление.
Хипотеза на изследването: Ако екипите за управление на образователни проекти в
училището, поставят измерими индикатори за мониторинг през различните етапи от
жизнения цикъл на проекта, това ще подобри резултатит по отношение на обучаваните,
педагогическите специалисти и екипите за управление.
Във връзка с формулираната хипотеза са уточнени следните критерии и показатели
на изследването:
1. Участие на училището по международни и национални програми за реализиране
на образователни проекти
За да се установи състоянието на проектните дейности в училището за всеки
конкретен проект, е систематизирана информация по следните индикатори:
• Източник на финансиране;
• Бюджетна линия;
• Наименование н проекта;
• Номер на договора за финансиране;
• Период на изпълнение;
• Целева група (брой лица, обхванати от целевата група);
• Партньори;
• Цели на проекта;
• Основни дейности;
• Резултати от изпълнението на проекта;
• Разпространение на резултатите;
• Обща стойност на проекта (в лева);
• Процент на участие на водещата организация в изпълнението на проекта;
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• Съответствие на проекта на стратегически цели и мерки от училищната стратегия
за развитие;
• Осъществен вътрешен мониторинг на проекта;
• Осъществени външни мониторингови посещения.
2. Влияние на участието в проекти върху личностното развитие на обучаваните
2.1. Влияние на проекта върху ключови компетентности на обучаваните.
2.2. Принос на проекта за обогатяване на знанията, уменията и отношението на
учениците по дисциплини от учебния план:
2.3. Влияние на проекта върху личностното развитие на обучаваните:
3. Влияние на участието в проекти върху професионалното и личностното развитие
на педагогическите специалисти
3.1. Принос на участието в проекти за преосмисляне и развитие на професионалния
опит на учителите в процесите на преподаване и учене;
3.2. Влияние на участието в проекти върху личностното развитие на учителите и
управленския екип в училището;
4. Влияние на участитето в проекти върху уменията за разработване и управление на
образователни проекти на педагогическите специалисти
4.1. Участие на управленския екип и учителите през различните етапи от
планирането и реализирането на проекти в училище;
4.2. Мотивация за участие през отделните етапи от жизнения цикъл на проекта;
4.3. Потребности от развитие на уменията на управленския екип и учителите за
разработване и управление на проекти;
4.4. Условия и фактори, които имат мотивиращо влияние върху участието в проекти;
4.5. Условия и фактори, които имат демотивиращо влияние върху участието в
проекти.
Индикаторите на изследването са уточнени въз основа на методика за мониторинг на
образователни проекти [4].
Методи и организация на изследването. Резултатите от реализираните проекти в
училище са констатирани чрез деск анализ на документацията по проектите. Приложен е и
анкетен метод за констатиране на участието на педагогическите специалисти в
образователни проекти. Проучено е мнението на учители по проблеми, свързани с
планирането и реализирането на проекти в училище, получените резултати, свързани с
личностното развитие на обучаваните,
влияние на участието в проекти върху
професионалното и личностното развитие на учителите и потребността от компетентен
екип, който да управлява и извършва мониторинг на проектната дейност. Анкетата
включва въпроси за свободен отговор, с изборни отговори и твърдения които се оценяват
по петстепенна ликерт скала ( 1 - В много ниска степен; 2 - В ниска степен; 3 - В средна
степен; 4 - Във висока степен ; 5 - В много висока степен ).
Проучването е проведено през месеците май-юни 2014 г. За провеждане на
изследването са анкетирани седемнадесет учители, работили или в момента реализиращи
проекти в училище и трима представители от административния персонал на училището.
Като всеки от тях се е включил в поне два проекта. От управленския екип са избрани хора,
които в момента изпълняват ролята на ръководители на проект. Критериите са подбрани
според ситуацията и изискванията, свързани с мониторинга на управлението на проекти в
училището.
Анализ на резултатите от проучването
1. Участие на училището в проекти по национални и международни програми.
Училището проявява инициативност и активност за разработване и изпълнение на проекти
по редица направления на национални, европейски и общински програми.
През изминалия програмен период (2007-2013г.) училището успешно е работило по
7 проекта по национални програми, 4 проекта финансирани от Министерството на
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образованието и науката, 2 международни проекта и 4 общински. Като при последните
училището е било партньор. Всички проекти са одобрени и реализирани.
Целите, които са заложени в програмите отговарят на тези от европейската рамка и
местната образователна политика.
При кандидатстването с проекти е изходено от целите и приоритетите на стратегията
за развитие на училището и съответства на разработените планове и мери.
При изпълнение на одобрените и договорени проекти не са допуснати отклонения в
сроковете на изпълнение, вложените ресурси и получените резултати в сравнение с
планираните.
Прилага се ясен модел за диалог и партньорство с местната власт,
неправителствените организации и бизнеса при обсъждане на проектните идеи,
разработването и изпълнението на проектите .
Училищното ръководство е използвало възможностите
за включване в
разработването на проекти като партньор на неправителствени организации.
Финансирането по проекти от национални програми е по-голямо, от това по
общинските. В училището се работи малко по международни проекти. Липсата на
международни проекти е резултат от ниското ниво на ранното чуждоезиково обучение.
2. Влияние на участието в проекти върху личностното развитие на обучаваните.
Реализирането на проекти подобрява атмосферата в училище и влияе благоприятно на
учебния процес. Чрез проектните дейности по Национална програма „Училището територия на учениците”, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от
начален етап”, се обогатяват знанията и уменията на учениците (Рис. 1).
Резултатите от проектите спомагат за популяризиране на извънкласната дейност в
училище Осигурява се високоскоростна информационна свързаност на училището до
национални и международни образователни ресурси чрез участитето в Национална
програма „Информационни и комуникационни технологии ИКТ в училище”.

Рис. 1
Влияние на участието в проекти върху личностното развитие на учениците
3. Влияние на участието в проекти върху професионалното и личностно развитие
на педагогическите специалисти
Работата по национални и международни проекти е от значение, както за училището
и учениците, така и за професионалното и лично развитие на учителите ( Рис. 2).
По показателя, свързан с „Обогатяване на учебното съдържани” учителите оценяват
в много висока степен, полезността на проектните дейности - 75% в много висока и 35%
във висока степен. Много от тях използват възможността за работа по проекти, по
конкретно проект УСПЕХ, за да обогатят учебното съдържание и да успеят да надградят
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знанията на учениците. Това в голяма степен влияе и върху тяхното личностно израстване,
защото те търсят и разглеждат нови материали и методи за преподаване.
Не толкова единодушни са по показателите за „Разработване на нови учебни
програми по СИП и извънкласни дейности” и „Създаване на интердисциплинарни курсове
(като СИП)”. И по двата, степента на оценка е средна (Av = 3,3, SD =0,80), (Av = 2,55, SD
=0,99).

Рис. 2
Влияние на участието в проекти върху професионалното и личностното развитие на
педагогическите специалисти
От средна до много висока степен са оценките дадени за показателите „Въвеждане
на иновативни ИКТ практики” и „Прилагане на иновативни методи на преподаване и
оценяване”. Въпреки, че не всички учители работят с компютърна техника, все повече и
повече нараства използването й. Във връзка с ИКТ употребата й е неизбежна. Само 15%
от учителите дават средна оценка по този показател. Другите са във висока степен - 80% и
много висока степен - 5%. При иновативните методи резултатите са следните: 20% средна
степен, 35%- висока степен и 45% - много висока степен. Развитието на методите на
преподаване и оценяване се реализира успешно чрез проектните дейности.
Подпомагането на самостоятелното учене” е също високо оценено – 10% в средна
степен, 35% висока стене и 55% в много висока степен. Важно място заема екипната
работа. Като форма тя става все по-популярна (Av = 4,75, SD =0,44). Работата в екип
сплотява колектива и му дава шанс да се развива и
4.Влияние на участието в проекти върху уменията за разработване и управление на
образователни проекти на педагогическите специалисти
През етапа на анализ на потребности и нужди и етапа на планиране на проекта,
дейностите се извършват от ръководителите на проектите (Рис. 3). В повечето случай
учителите са включени при реализиране на дейностите. Това се отнася и за проучването
на програми за разработване на проекти, при търсене на партньори резултатите не са
високи (Av = 2,3 SD = 1,48).
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Рис. 3
Влияние на участието в проекти върху уменията за разработване и управление на
образователни проекти на педагогическите специалисти
В училището няма конкретно определен екип от служители и учители, които да
работят по проектите и да извършват мониторинг.
Има нужда от преразглеждане на целия работен процес и определянето на ново
разпределение на задачите в екипа. Трябва да се обърне внимание и на вътрешния
мониторинг, които се извършва. Тук също е необходимо да се обърне специално внимание
на знанията и уменията на екипа в тази
Заключение
Въз основа на проведеното проучване могат да бъдат формулирани следните изводи
и препоръки
1. Педагогическият екип на училището проявява инициативност и активност за
разработване и изпълнение на проекти по национални, европейски и общински програми.
При изпълнение на проектите са постигнати заложените цели и очаквани резултати
чрез планирано реализиране на дейностите и ресурсите. Прилага се ясен модел за диалог
и партньорство с местната власт, бизнеса и неправителствените организации при
обсъждане на проектните идеи, разработването и изпълнението на проектите.
Финансирането по проекти от национални програми е по-голямо, от това по
общински и европейски. При националните и европейски проекти има съфинансиране от
страна на училището.
2. Чрез проектите се обогатяват знанията и уменията на учениците. Реализирането
на проекти подобрява атмосферата в училище и влияе благоприятно на учебния процесс и
отношението на учениците към познавателната дейност. Резултатите от проектите
спомагат за популяризиране на извънкласната дейност в училище.
3. Работата по национални и международни проекти е от значение за
професионалното и лично развитие на учителите.
4. Съществува потребност от обогатяване знанията и уменията на педагогическите
специалисти за разработване на образователни проекти и поставяне на измерими
индикатори за мониторинг през различните етапи от жизнения цикъл на проекта, което ще
подобри процеса на управление.
Училището има нужда от формирането на екип, който да ръководи и контролира
процеса на работа по проекти.
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Необходимо е да се увеличи и стимулира участието на педагогическия персонал в
международни проекти и програми, което ще доведе до откриване на нови възможности и
постигането на по-високо качество на образование в училището.
Литература:
1. Георгиев, Георги, ()Управление на проекти, С. 2013.
2. Георгиева, В., С. Николаева, Образователен мениджмънт : Орг. и управл. на
образ. дейности, институции и проекти / София : Аскони издат, 2001.
3. Димитрова, Диана. Разработване и управление на проекти : Практ. ръководство /
Диана Димитрова - Кюстендил , 2003.
4. Кожухарова, П., Тоцева, Я., Разработване и управление на образователни
проекти. София, Сиела, 2008.
5. Кожухарова, П., Димитрова, И. Модел за взаимодействие между структурите на
гражданското общество и местната власт в процеса на децентрализация и оптимизация на
образователните институции., В., 2009.
6. Кожухарова, П. Модел за диалог и партньорство между местните власти и
неправителствените организации при провеждане на мониторинг на проекти // В: Модели
за диалог и партньорство между местните власти и неправителствените организации,
Шумен, 2009.
7. Кожухарова, П., Европейска интеграция и образование. Учибно помагало за
електронно обучение. ШУ, 2013.
8. Павлов, П., Л. Павлова, Експертно-аналитични методи в управлението на
публични проекти : Уч. пособие / Павел Павлов, Лиляна Павлова. - Варна : Унив. изд.
ВСУ Черноризец Храбър, 2003.

62

КОСМИЧЕСКОТО ДЪРВО ВЪВ ВЯРВАНИЯТА НА ХОРАТА ЖИВЕЛИ ПО
БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ И ОТРАЖЕНИЕТО МУ В БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО
ТВОРЧЕСТВО
Галина Василева Петрова, проф.д-р Благомир Папазов
Народните вярвания, традициите и обичаите на нашия народ са неотменима част от
неговата култура. Те предават историческия опит на поколенията. Носят своята богата
символика, която кара човек от дете да заживее с техните достойнства, да бъде носител и
продължител на народните традиции, да прибавя нови образи за обогатяване на народното
изкуство.
Познаването на традиционните знаци и символи и връзката им с народните
празници, обреди и ритуалите са много важен фактор за психическото уравновесяване на
нацията ни и нейното духовно обогатяване.
Особено голяма е ролята на космоса и космогоничните митове в народните
вярвания. В отделните културни общности в древността са съществували различни
космогонични представи за устройството на света. Той се е разделял и представял
хоризонтално и вертикално. В хоризонталната плоскост, моделът на света се е разглеждал
като квадрат с четирите посоки – изток, запад, север и юг, годината е разделяна на четири
сезона – пролет, лято, есен, зима, природата е изградена от четири елемента – вода,
въздух, земя, огън, денонощието се разделя на четири части – утро, ден, вечер, нощ, а
човешкия живот преминава през четири етапа – раждане, растеж, стареене, смърт.
Вертикалния дележ на света според индоевропейците е на три нива – горен свят,
където живеят боговете, среден свят на хората и долен свят на злите сили. По подобие на
това деление по вертикалата се дели и времето на три части – минало, настояще и бъдеще,
дели се и самото общество на три класи – владетели и жреци, войни, трудов народ. Чрез
тези представи, в съзнанието на древните индоевропейци се открояват две важни числа –
три и четири. Сборът им дава числото седем, а точно седем са небесните светила-планети,
разглеждани като боговете които управляват божиите и човешките съдбини и държави.
Седем са и дните в седмицата.
Изобразените в народното творчество растителни мотиви се срещат от най-дълбока
древност. Световното или още познато като космическо дърво е традиционен образ за
повечето световни митологии. То представя огранизацията на космическото пространство
по вертикала и по хоризонтала. Коренът му е дълбото забит в земята и символизира
долния свят, стволът му отговаря на земния свят, а короната му е в небесата. В корените
му лежи змеят, край ствола му има тревопасни животни, които пасат клонките му, а в
короната му пеят птици или е кацнал орел. Този образ представя космическото
пространство в три свята по вертикала – подземен, земен и небесен свят, съответно
корените, ствола и короната на дървото.
Космическото дърво определя посоките, центъра на вселената, определя отделните й
елементи – слънце и луна от двете му страни, птиците в клоните му, тревопасните до
ствола, змии, гущери и водни животни – под корените. То поставя идеята за единството и
нерушимата цялост на вселената.
Изобразени растителни мотиви се срещат от най-дълбока древност. Те са особено
любими в българското народно приложно изкуство и в изображения на църковното
изкуство. Наблюдава се предаването им като художествена традиция от поколение на
поколение, като растителните мотиви са повлияни до голяма степен от митологичното
мислене и имат отношение към световното дърво като универсален митологичен символ.
За древните славяни и българи олицетворение на световното дърво е дъбът с орел на
върха. Гнездото на орела е в короната му и оттам води борба с градоносния облак хала.
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В митологиите на различни народи световното дърво е заменено от колос, дървен
стълб или скала за подпора на небето.
Космическото дърво не само разделя вселената на три свята – подземен, земен и
небесен, но и осъществява връзката между тях. В народните вярвания и творчество
подобна роля играят и небесната дъга, мълнията и змеят. Прехвърлянето на тази идея към
бита и приложното изкуство се вижда в резбованите овчарски геги с изиващи се като
свързващо звено елементи на дърво или змия (змей) и доближавайки се по този начин до
вариант на космическото дърво като свързващ трите свята елемент. В този смисъл като
изобразяващи световното дърво може да се тълкуват и някои от тракийските релефи. с
изобразено дърво с плодове и виеща се змия. Пълзящата по ствола змия е вероятно в
ролята на космически медиатор. Изобразените фигури на хора и животни, които са
характерни за средното пространство, заедно с други атрибути навеждат на мисълта, че
семантиката на сцената отразява акт на жертвоприношение за измолване на плодородие
или посвещение в получаването на някакво познание. Защото дървото на света в
митологичното съзнание се явява класификатор, свързващ трите сфери: живот—
плодородие—смърт.[ Българска народна митология, Георгиева, Иваничка, c.41]
Изображението на дърво се среща често в народното творчество – в шевици
(обикновено дърво с две птички), в шарките на килимите (богато разлистено дърво с
птици от двете му страни), при дърворезба на иконостаси, по каменни релефи – в
подножието му две змии виещи се нагоре по спирала около дървото, а на върха
завършващо със слънчева розета или изображение на орел. Всички тези примери говорят
за претворяването на митологичния смисъл на космическото дърво като разделител и
обединител на трите свята, в народните вярвания.
Друга разпространена митологема е дървото като човешки двойник, която представя
човешкия образ като еквивалент на космическото дърво, според която човекът(
микрокосмоса) е снет от вида на дървото( макрокосмоса). В случая дървото може да се
възприема като дърво на живота. То често присъства в обичаите и обредите по Коледа
когато започва новото начало и възраждането на живота. С използването на мотивите на
космическото дърво се утвърждава мирозданието, космическия ред, човекът, живота,
плодородието, бракът и семейството, щастието. С него се обединяват елементите на
космоса в едно неделимо цяло.
От друга страна космическото дърво е свързано с мъдростта и познанието. Също
така то е път към света на прадедите – смятало се е, че то достига до мястото където са
душите на мъртвите.
Често в народното творчество световното дърво се заменя от стилизиран образ на
жена като изразителка на плодородието и възраждането на живота.
Един често срещан мотив в народните шевици е тъй наречената “сцена на младото
Слънце, слизащо по божественото дърво при хората”. Изглежда, този мотив е бил
изключително популярен в българските земи, защото той се среща и в шевиците и
украсата на българските народни носии от всички фолклорни области. Върху шевицата от
Самоковско (Фиг.35) е изобразена същата сцена, съдържаща “божественото” дърво в
центъра с корона от клони отгоре и три корена надолу. От двете му страни са разположени
симетрично същите две спирали – соларни знаци. Върху елек от Карнобат са избродирани
верига от симетрични спирали, на върха на кото е разположено същото “божествено
дърво”. Същият мотив е рисуван и може да се види по фасадите на много български къщи,
строени в началото на миналия век.
Космическото дърво е образ, организиращ по вертикала космическото пространство
в три основни сфери – подземен, земен и небесен свят, съответно отговарящ на корените,
ствола и короната на дървото. Като център на света и стълб, върху който се крепи
космическия божествен ред, край или във връзка с космическото дърво се извършва
основният двуборчески мит между митологически същества, олицетворяващи подземния
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свят, представяни от змея и змията, живеещи в корените на световното дърво и тези от
небесната сфера, свързани с короната на дървото, олицетворявани от птицата – най-често
орел.
Космическото дърво представлява живия космос и в такъв смисъл смисъл се
превръща в символ на безсмъртния живот. Като символ на вечен живот и безсмъртие ще
го открием в епоса за Гилгамеш, който опечален от смъртта на своя приятел, тръгва да
търси растението, даващо безсмъртие. Гилгамеш открива билката на дъното на океана,
откъсва я, но на връщане, при един извор, докато пие вода змията му я открадва, глътва я
и става безсмъртна, т.е. открадва от човека безсмъртието. Освен обяснението за
безсмъртието на змията, която се приобщава към вечността на космоса, олицетворяван от
космическото дърво (билката на безсмъртието), се забелязва близостта с библейския мит
за Грехопадението. Змията става причина за отнемането на безсмъртието от първите хора.
В такъв аспект митологичната змия се явява пазител на дървото на живота от човека. За
да се добере до него, героят трябва да се пребори с нея или с чудовище, което семантично
е съизмеримо с митологичната змия – змей.
Космическото дърво и неговите варианти (дърво на живота, дърво на
познанието,райско дърво, кръстно дърво, шаманско дърво и др.), които акцентуват някоя
основнанегова функция, е запазено като поетичен образ в традициите на различни народи
от Старияи Новия свят. Среща се и във фолклора, народното изкуство и обредната
практика на българите.
Основният иконографски тип представя дървото с клони до небесата, корен в
земятаили морето. Най-често неговият ботанически вид е дъб, кипарис, явор предимно в
словеснотоизкуство или родовито дърво в обредната практика. На дървото обикновено са
разположениптици (славей, сокол, орел), пчели, а в корена му — змия, змей, лами, на
клонитему плодове — ябълки, нарове и скъпоценности. Световното дърво, което
олицетворява космоса, държи в равновесие вселената: коренитему са в земята, короната в
небесния свод, а стволът свързва небето и земята.
В средновековната традиция като варианти на световното дърво могат да се
разглеждат кръстното дърво , дървото на познанието или райското дърво с ябълки и виеща
се змия.
Предполага се, че за славяните световното дърво е дъбът, макар да са запазени
следи от подобно схващане и за явора (у украинци и българи). Образът на дъб е Орел
навърха, срещащ се в народната словесна традиция, е прототип на световното дърво .
Насвещен дъб с орел Зевс създава небето, земята и океана. В народни представи от
Западна България орелътвие гнездо в короната на дъб и оттам води борба с градоносния
облак хала. Миросването на дървото (провъртване на дупка в ствола, в която се слага
зехтин, тамян и восък)е своеобразен обред за увеличаване жизнените сили, съсредоточени
в средата на цялото. Миросаното дърво е семантичнотъждествено на световното дърво и
отблъсква природните бедствия и осигурява плодородие.
В народната проза се среща мотивът за дърво, растящо в долната земя, с орлово
гнездо на върха; всяка година змия изяжда орлетата. Събуден от техния писък, героят
убивазмията, а за благодарност орлицата го изнася на горния свят. В тази митологема се
съдържапрототипът на световното дърво с двете опозиции, очертани от змията и
орлицата. Тяразкрива посредническата функция на орела между двата свята и вечната
борба между земното и небесното начало.
В митологиите на различни народи (гърци, индианци, тюрки) космическото дърво е
заменено от неговия еквивалент стълб или скала, които поддържат небето да не падне.
Тази представа се среща и в апокрифите — бог създал седем стълба, които са върху
водитеи крепят небето и земята.
Дървото не само дели вселената във вертикал, но едновременно то свързва трите
свята — подземен, земен и небесен. Същата функционална характеристика притежават
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небеснатадъга, мълнията и змеят. В мит на южноамерикански индианци змеят държи
разделенинебето и земята, с което се явява еквивалент на световното дърво. В българската
народнатрадиция змията често изпълнява ролята на космически медиатор, койтосвързва
трите свята и се сближава функционално с космическото дърво или с негов вариант.
Като въплъщение на идеята за световното дърво и змията като свързващо звено във
вселената биха могли да се приемат овчарските геги. Те съдържат виеща се змия около
пръчка (ствол), а спираловиднияторнамент отразява идеята за движение и развитие. В
този смисъл като световнотодърво може да се тълкуват и някои от тракийските релефи с
изобразено дървос плодове и виеща се змия. Пълзящата по ствола змия е вероятно в
ролята на космическимедиатор. Изобразените фигури на хора и животни, които са
характерни за средното пространство,заедно с други атрибути навеждат на мисълта, че
семантиката на сцената отразяваакт на жертвоприношение за измолване на плодородие
или посвещение в получаването нанякакво познание. Защото дървото на света в
митологичното съзнание се явява класификатор,свързващ трите сфери: живот—
плодородие—смърт.
Изображението на дървото в различните негови аспекти се среща като орнамент в
народното изкуство: върху шевици (дърво и две птички), килими (богато разлистено
дървос птици от двете му страни), дърворезба (по иконостаси, амвони и др.). Върху
каменнирелефи се среща изображение на дървото на живота, израстващо от вази, в
подножието мудве змии, а на върха понякога слънчева розета или орел , което отразява
митологичнатаконцепция за тричленното вертикално делене на света.
Световното дърво изпълнява още една важна функция — то е път към света на
прадедите. С него се свързва мястото, където пребивават душите на мъртвите.
Славянскотокосмическо дърво също изпълнява ролята на път към небето и света на
покойнитепрадеди. Задължителен е обичаят, особено на гроб на неженени при
погребение-сватба,да се сади дърво, което има определено отношение към култа на
прадедите. Тези обредни практики съдържат идеята за световното дърво като посредник
между двата свята, като елемент на приобщение към света на прадедите.
Такавапосредническа роля изпълнява и орехът в обичая да коленичат върху орехови листа
на Духовден, когато се вярва, че душите на мъртвите се прибират обратно в задгробния
свят.
Твърде често върху надгробни паметници се среща изображение на кипарис, който
изпълнявавероятно същата роля като вечно живо дърво, един от ботаническите видове на
космическотодърво.
Семантично дървото се свързва с човешката фигура, най-често женската, и с
къщата.
Като негови еквиваленти те често го заменят например в народното изкуство,
където вместо дърво се среща стилизация на жена или къща. Женската фигура плътно се
покривас идеята за плодородие, залегнала и в дървото на живота. Първообразът на
космическото дърво е запазен и в обредите при покриване на къща. На покрива се прави
дървен кръст, върху който се слагат даровете за майсторите. ВСредните Родопи страните
на кръста се украсяват със зеленина и цветя, на отделни местав Средна Западна България
и Странджа се слага клон от плодно дърво, а в СевероизточнаБългария — венец от цветя.
Може да се предполага, че вейката е по-старинна форма, макари кръстът като християнски
символ да е осмислен по-късно. Кръстът, както и венецът, имасоларна семантика. Той
може да се тълкува и като символ на тричленното делене на вселената.
Подаръците за майсторите намират съответствие в предметите на световното
дърво.
Дървото (кръст, венец, вейки) при новостроящата се къща е еквивалент на
космическотодърво. То маркира центъра на дома микрокосмос подобно на световното
дърво, което маркирамакрокосмоса. Благословията като средство за реализация на
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обредния замисъл завъздействие върху действителността се осъществява само от
майстора. Овладял техническиумения и сръчности, той не е лишен и от идеята за
притежаване на някои магическиспособности. Затова вероятно той може да се разглежда и
в ролята на посредник междудвата свята за измолване на здраве, благоденствие и
плодородие.
Предметите на сватбеното дръвце и знаме намират своите съответствия в
предметитена космическото дърво. Техният магически характер се подсилва и от връзката
на тозисватбен реквизит със света на покойните прадеди. Тази връзка се подчертава и от
някоиелементи като ябълката, която е „позлатена" (варакосана). От отношението към
света произтича и магичният характер на предметите — ябълките се вземат за
плодовитости любов, от кърпата се прави люлка за първото дете, което ще се роди от
брака, апръчката се слага върху плодно дърво.
Дървото бъдник в коледния обреден комплекс също може да се разглежда като
вариант на дървото на живота и посредник между земния и небесния свят. Смисловото
съдържание на.обредите около бъдника и особено миросването му е в магическото
подсилванена жизнеността на световното дърво, олицетворение на вселената, във
времевия цикълмежду старата и новата година, когато космическите сили са в хаоса за
утвърждаване наравновесието и реда.
Близък паралел до прототипа на световното дърво със слънцето над него и като слънчева
магия е специално приготвеният прът със слама на върха, която се запалва. Обичаятсе
изпълнява на Сирница, когато слънцето променя своя ход.
От различните приведени примери става ясно, че образът на световното дърво е
вплетен в различни дялове на народната култура, отдавна е загубил своето
първоначалносъдържание и роля, а запазил се само като художествено-поетичен образ и
идея с определенамагическа функция. Прототипът на световното дърво, който
присъствува във фолклора, обреда и изкуството, отразява различни семантични нива,
коитоса свързани със светоустройството и космическото равновесие и с живота
плодородието—брака—смъртта. Идеята за единството на света, залегнала в космическото
дърво, определяи неговата апотропейно-продуцираща магическа роля.
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ПРИСЪСТВИЕТО И НАЧИНЪТ НА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ФИГУРА В
ДЕТСКАТА ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Гергана Недкова Янева, проф. Валери Чакалов/
Детският свят е непрекъснато разширяващо се изследователско поле. В него
натрупващите се впечатления отключват преживявания, които обогатяват познавателния и
социалния опит на детето и дават определена насоченост в развитието на личността му.
Детето трябва да осмисли, да подреди тези преживявания и да ги включи в опита си. Това е
дълъг и сложен процес, в който то търси различни начини и подходи да „почувства“, да
пресъздаде и преструктурира натрупалата се информация. Съществуват няколко области на
себеизразяване, които детето използва активно, за да осмисли опита си. То използва
всекидневието, играта, движенията, езика, сънищата и рисуването. Тези области на
себеизразяване са в тясна връзка помежду си и е важно да функционират едновременно, за
да се осъществява добър баланс на взаимодействие на детето с неговото социално
обкръжение.
Детските рисунки са едно от основните средства за изразяване в предучилищна и
начална училищна възраст. Те претърпяват развитие, което протича едновременно с общото
интелектуално и личностно израстване на детето.
Рисунката позволява на детето да създаде свят, принадлежащ единствено на него,
където то се разпорежда с героите и действията според волята си, като тази дейност му носи
удоволствие. В детската рисунка се проявява своеобразието на различни страни от детската
психика.
Начинът на развитието на детската рисунка е един аспект на цялостното личностно
развитие на детето, чрез него се проявяват както общи, така и специфични закономерности.
Детската рисунка се развива непрекъснато. Наред с общите свойствени за всички деца черти
се откриват и специфични особености отразяващи заложби, склонности, характеристики на
темперамента и характера. Рисунката е субективно отражение, а не копие на
действителността. Характерно е деформирането на създадените образи. Има и реалистична
тенденция, но те са зависими от начина на възприемане на света в тази възраст от нивото на
изобразителните способности. Детската рисунка е проява на отношението на детето.
Детското рисуване не е проява на само на една психическа способност, то има
синтетичен характер, тъй като разкрива особеностите на зрителните възприятия и представи
у детето, на неговото двигателно развитие, на мисленето и отношението му към
действителността.
Корадо Ричи създава един от най-известните трудове, който систематизира
особеностите на детската изобразителна дейност. Неговата книга ,,Изкуството на децата”
допринася много за изследванията след това, свързани с развитието на изобразителната
дейност. На базата на много рисунки, авторът прави заключение, че децата започват своята
изобразителна дейност с изобразяване на това, което най – рано привлича тяхното внимание,
а именно– човекът .
Този антропоцентризъм има много характерно развитие. То може да се
систематизира по следния начин:
От детайлите на човешката фигура най- напред се появяват основните елементи на
главата – очи, уста, по – късно нос и коса, много рядко уши; в зависимост от образнофункционалното им предназначение те се изобразяват различно: очите най- често са две
точки или чертички, но могат да бъдат и кръгчета, към които по- късно се прибавят зеници и
мигли; носът дълго време се изобразява като отвесна линия, устата съответно е хоризонтална
черта или е широко отворена; косите са представени с помощта на навити спирали, със
стърчащи нагоре щрихи или със спускащи се надолу линии.
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В някои случаи ръцете се прибавят към главата; пръстите към тях /три или повече от
пет/ са с различна дължина – много къси или много дълги.
От главата израства тяло, най- често по- малко от нея и първоначално без шия;
формата му е овална, по- рядко правоъгълна; може да се смята, че неговата поява е свързана
и с повишаващия се интерес към някои детайли – копчета, джобове, дрехи.
Корадо Ричи анализира развитието на човешката фигура в рисунките на децата. В
първия етап 99% от изображенията се свеждат до обозначаване на главата и краката. Покъсно се появяват ръце и тяло, а много често ръцете са прикачени към главата. Тази
особеност на детската рисунка се определя като изображение, наречено ,,главоного”.
Следва да се отбележи още един факт: независимо от положението на човека (в
профил или в анфас) много често се изобразяват и двете очи, двете ръце и двата крака.
Долните крайници при „главоногите” обикновено са означени с по една черта; по- късно се
оформят като удължени овали или правоъгълници; дълго време те не се прегъват, за да
изразят движението на фигурата; при необходимост това става чрез разтварянето на двата
крайника, докато функцията на ръцете се отразява сравнително рано, макар и еднообразно –
успоредно протегнати в определена посока; профилът на човешката фигура се появява в
детската рисунка първоначално като спомагателно средство за преминаване от статичните
положения към движението.
Детската рисунка е своеобразна, тъй като се смята се, че детето внася в рисунките
своя опит, придобит чрез зрителното възприятие, и графичните шаблони, заимствани от
други хора, както и всичко, усвоено при действията с предметите, при опипването им.
Срещат се изображения чийто първообрази детето не е могло лично да наблюдава, а също и
рисунки, предаващи мирис, процес на движение, рисунки схеми, рисунки планове и т.н.
След шеста година потокът рисунки при децата намалява, но изобразителния
материал е много разнообразен.
Между 5-7 годишна възраст децата отчитат, че рисувателния лист е ограничен не само
долу и горе, но има и дясна и лява граница. Това ново отношение фиксира вниманието върху
централната зона и установява симетрично разположение върху изобразителната плоскост.
Понякога децата умаляват размерите на отделните обекти така както се наблюдават в
действителност, но има случай, в които използват ,,обратна перспектива” т.е. предметите
които са разположени далече се рисуват по-големи, а близките на първи план по-умалени.
Когато обаче обектите в рисунките са човешки фигури, тогава разликата в размера на
нарисуваните хора произхожда от значимостта на човека за детето.
Експерименталното изследване, което проведохме, е с цел да се проучат
възможностите за развиване на уменията за рисуване на човешка фигура на децата от
подготвителна за училище група .
Предполагаме, че ако се приложи подходяща система от задачи за рисуване на
човешка фигура при заниманията на децата от детската градина от подготвителна група,
съобразена с учебната програма за подготвителна група, то в резултат на това тези умения
ще бъдат развити на съответното равнище.
Формираните задачи са:
 Да се запознаят децата с понятието човешка фигура.
 Да се формират умения за начина на рисуване на човешка фигура.
 Да се развият умения за начина на рисуване на човешка фигура
Обект на изследването са рисувателните дейности на децата от подготвителна
група. Предмет на изследването е развиване на уменията за рисуване на човешка фигура у
децата от подготвителна група.
Методиката на изследването представлява система от рисувателни задачи за
развиване на уменията за рисуване на човешка фигура. За реализирането на целта и
задачите и за проверката на хипотезата използвахме следната методика:
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На децата бяха поставени следните русивателни задачи:
1. Рисуване на човешка фигура на дете
2. Рисуване на човешка фигура в цял ръст
3. Рисуване на човешка фигура в движение
4. Фигурална композиция
Експерименталното проучване премина през три етапа:
1. Констатиращ експеримент
2. Формиращ експеримент
3. Контролен експеримент
За провеждането на констатиращия етап задачата беше:
,,Моето семейство”
С тази задача се определи нивото на изобразителните възможности на децата за
рисуване на човешка фигура. Развиха се познавателните психични процеси – мислене,
въображение, зрителна памет и чувства. Повиши се любознателността на децата към
изобразителното изкуство и неговите творби. Проявиха желание за рисуване на различни
човешки фигури с различни материали.
За провеждането на формиращия етап темите бяха:
1. ,,Как изглеждам”
2. ,,Моят любим приказен герой”
3. ,,Аз спортувам”
4. „Игри на двора”
Изводите от този етап са, че с натрупване на по-голям опит в изобразителните
дейности децата стават по- уверени при изпълнение на изобразителните задачи. Засилва се
стремежа за по-достоверно представяне на човешката фигура. Прилагат се изразните
средства на изобразителното изкуство.
За провеждането на контролния етап темите бяха:
1. ,,Моят брат (сестра)”
2. ,,Най-добрият ми приятел”
3. ,,Разходка в парка”
4. ,,Празник в детската градина”
Резултатите от този етап са, че на тази възраст (6-7 години) децата бързо усвояват
и прилагат изучените знания. В рисунките са налице много от компонентите усвоени в
предходни ситуации, което говори за вярно приложена методика и за надграждане на
знания и умения. От показаните резултати проличава висока степен на развиване на
уменията за рисуване на човешка фигура.
Възрастта 6-7 години е период в който детето започва да възприема света с широко
отворени очи. Педагогическият извод, който можем да направим, се състои в
необходимостта да разширяваме опита на детето, ако искаме да създадем достатъчно
здрави основи за неговата творческа дейност. Колкото повече е видяло, чуло и преживяло
детето, колкото повече то знае и е усвоило, с колкото по- голямо количество елементи от
действителността то разполага в своя опит, толкова по-значително и продуктивно ще бъде
дейността на неговото въображение.
Технически чрез комбинирането на няколко еталонни линии, то започва да ги
комбинира и изразява, макар и пестеливо, спецификата на обекта - мекота, форма, обем,
дължина. Възможностите на изобразителния език се разнообразяват. Детето рисува с
огромно желание и ентусиазъм. В предучилищния период детето мисли с конкретни
представи. Неговото мислене е конкретно и центрирано, по тази причина то отразява в
рисунката събитията, оценени единствено от собствената му гледна точка. В тази възраст
детето рисува преди всичко това, което знае, а не това, което вижда. С течение на времето
графичните изображения все повече наподобяват представяния образец. В начална
училищна възраст детето се опитва да нарисува всичко, което знае. В предучилищна
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възраст уголемените фигури и диспропорции са резултат от моторна незрялост. В тази
възраст те говорят за нещо друго. Когато една фигура е по-голяма от други това е
индикация, че нарисуваният образ е значим за детето. Например при рисуване на
семейството най-авторитетният за детето член се изобразява най- голям, в нашето
изследване това беше образът на майката.
Предшественик на формата в рисунката е детската драсканица. С възникването на
речта драсканиците придобиват друга функция. В определен момент в развитието на
рисунката се появява кръгообразната конфигурация. На следващия етап детето започва да
отразява само отделни признаци на предметите с цел да ги отличи един от друг. Детето
рисува схематично и един от ярките типообрази е „главоногото”. В резултат на
натрупания визуален и двигателно- сетивен опит детето започва да се чувства
неудовлетворено от присъствието на „главоногото” и в периода 6-7 г възраст
изображението на формата продължава да се обогатява, тъй като човекът заема централно
и трайно място в детската рисунка.
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ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА В ПРОГРАМАТА ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНА
ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТВОРЧЕСТВО,
СЕБЕПОЗНАНИЕ И ИЗЯВА
Господинка Андонова – преподавател по изобразително изкуство
СОУ „Димитър Талев“ гр. Добрич
Необходимостта от съвременна широкообхватна подготовка по изобразително
изкуство, в която са събрани в единство и взаимно са обусловени различни свери налага
търсене на атрактивни, привлекателни и иновативни форми на изобразителна работа с
учениците. В този аспект в учебните програми все по – голямо място намират
заниманията по приложно изкуство. Образователна, художествена област с много широк
спектър на положителни влияния, които се отразяват върху цялостното развитие на
личността.
Настоящата разработка представя спецификата на обучението по приложни
изкуства в така утвърдило се в медийното пространство - СОУ „Димитър Талев“. Едно
учебно заведение, в което освен научни познания децата откриват красотата и
привлекателността на изобразителното изкуство. Училище с традиции, дарования,
представили България в многобройни национални и международни фестивали и конкурси.
В училището от 2013 г. учат и деца със Специални образователни потребности. Считам, че
часовете по приложни изкуства са полезни и занимателни за тях и развиват техните
сензори и двигателни и умствени способности.
Основни приоритети в изобразителната практика по приложно изкуство в СОУ
„Димитър Талев“ са: Запознаване на учениците с произхода, същността и разнообразието
на приложните изкуства, с характерните техники, богатство от форми, материали и
тяхното
приложение. Даване на възможност за индивидуално творческо
експериментиране и съвременен подход в усвояване и пресъздаване на приложните
изкуства, както и формиране на естетически вкус и отношение.
Образователният раздел
„Приложни изкуства”обхваща обучение и практическа творческа изява на децата
от всички възрастови групи, от първи до дванадесети клас. С това целим приобщаване и
въвеждане на най – малките във вълнуващия и многообразен свят на изкуството, както и
даване на възможност на големите ученици да усетят, да намерят свой индивидуален и
авторски стил чрез специфичните материали и изразни средства на приложното изкуство.
Една от любимите и превърнала се в традиция практики е представяне на периодични
изложби в училище и в други институции като Художествена галерия – Добрич,
Етнографска къща, Регионална библиотека” Дора Габе” с детско приложно творчество.
Произведения на приложното изкуство оформят естетически интериора в училищното
пространство, традиционно се организират и експонират изложби, посветени на
празниците Коледа, Великден.
Темите за работа са обособени в шест творчески цикъла, в зависимост от типа
приложна дейност и специфика на материали и техники.
Първи творчески цикъл”Запознаване с приложното художествено наследство
и традиции”
В тази област нашите ученици се запознават с българските народни традиции, с
добруджанското наследство. Провеждаме посещения на Етнографска къща, беседа и
запознаване с постоянна експозиция „Български възрожденски текстил”, посещение на
работилница за везбарство, кожарство и грънчарница в ЕК „Стария Добрич”. След
богатото онагледяване, в часовете по приложно изкуство децата имат възможност да
пресъздадат своите впечатления и интерпретации на текстилни пана, декоративни проекти
за тъкани, сувенири от текстил, кукли, картички с народен мотив. Ежегодно наши
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възпитаници участват в конкурс „Мартеничке бяла и червена”, организиран от
Етнографска къща за ръчно изработени мартеници. С част от изработените мартеници
Талевци организират благотворителен базар за помощ на техни болни или социално бедни
съученици.
Втори творчески цикъл „Украшения и аксесоари”включва изработване на
бижута, колиета, гривни, апликация за дреха от текстилни материали в комбинация от
кожа, копчета, мъниста, полимерна глина.
Трети творчески цикъл „Сувенири за интериора”обхваща изработване на
декоративни пана за стена с различен размер от текстилни материали, копчета, кожа и
естествени материали. Една от предпочитаните и изпълнявани с голям творчески
ентусиазъм теми е декориране на стъклени предмети/ваза, бутилка, свещник/с витражни
бои. Много ценен принос за малките приложници от СОУ „Димитър Талев“ е участието в
благотворителни инициативи. С детски произведения на приложното изкуство се
включихме във Великденска благотворителна кампания „Да протегнем на Алекс
ръка”през 2011 г.
Четвърти творчески цикъл „Поздравителни картички и сувенири” обединява
занимания, свързани с изработване на картички и декоративни кутийки за подарък от
хартия, обемни цветя от хартия. Срадост в часовете по приложно изкуство децата
изработват поздравителни картички и сувенири, с които поздравяват дечица от детски
градини. Вълнуващо винаги е и участието в конкурси. Вече втора година наши ученици
успешно се представят в Национален конкурс „Приказки за розата”в град Казанлък, с
приложни творби. Всеки осми март учениците посещават дома за възрастни хора в
гр.Добрич, където изнасят поздравителна програма и поднасят от изработените
поздравителни картички.
Пети творчески цикъл е „ Изделия от нетрадиционни и рециклирани
материали” - една благодатна, провокативна материя, свързана с изработване на фигури,
пластики от пластмаса и различни отпадъчни материали. Тези произведения на детската
фантазия оригинално се комбинират с техника папие – маше и с природни естествени
материали. През месец септември 2012 г, ученици се включиха във Фестивал „Добрич –
жива шевица от таланти” с атрактивни пластики от природни материали, тел, текстил.
Учениците от СОУ „Димитър Талев“ се включиха и активно в кампанията на Би Ти Ви
„Да изчистим България за един ден“, след оборката децата изработиха различни предмети
от събраните торбички и пластмасови шишета. Изработените неща те показаха в
нетрадиционна изложба във фоайето но училището си. Всички тези изяви и положителни
резултати ни убеждават, че заниманията с приложна дейност са увлекателни, представят
една художествена продуктивност значима за децата, съдействаща за успешното
обогатяване на естетическата им култура и изобразителен опит.
Шести творчески цикъл е „ Рисунка върху стъкло“и „Декупаж“ – включва
запознаване на учениците с витражната техника, иконопистта, рисуването върху стъклени
повърхности и украса на чаши и декоративни чинии. Този цикъл истински забавлява
малките творци с изяществото от цветни приливания и и играта на светлината с цветните
петна. Децата с голям интерес и ентусиазъм облепят с декупажна хартия и салфетки
шишета, бурканчета и чинии.Под техните ръце се раждат едни уникални по детски
създадени произведения на изкуството.
Като заключителен етап на целия творчески процес на децата организирахме
изложба в ХГ Добрич, където младите творци показаха своите творчески
постижения.Експонирането в една такава висока естетическа среда, винаги е стимул за потрайни и задълбочени срещи с изкуството. Това дава стимул на младите творци да творят
по-ревностно.Детските работи от изложбата са показани в приложенията, както и найемоционалните моменти от откриването на изложбата.
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ХУДОЖЕСТВЕНИЯТ ОБРАЗ В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМИЕТО:
ОБРАЗОВАТЕЛНИ АСПЕКТИ
Деница Х. Митакова-Иванова
ARTISTIC IMAGE IN MODERN CONTEXT: EDUCATIONAL ASPECTS
Denitza H. Mitakova-Ivanova
РЕЗЮМЕ: Докладът цели да опише в най-общи линии проблемът за същността и разбирането на
художествения образ, за неговото тълкуване и за неговата употреба като съвременно образователно
средство. Разглеждат се основните постановки на европейската програма за образованието по изкуства
и култура и се анализира актуалното състояние на проблемите в обучението по изобразително изкуство е
българските училища.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: художествен образ, традиция, новаторство, образование

В класическия си вид училището е скучно място за децата родени в един динамичен,
бързо развиващ се и високотехнологичен свят. Децата на новото време са в непрекъснат
контакт с разнообразни технологични "играчки", с високо интерактивно и богато на
визуални ефекти мултимедийно съдържание. В техният свят всичко е пъстро, динамично,
действието се случва "на часа", като всичко е само на един "клик" разстояние, оставайки
някъде далеч от реалната действителност. Стремежът към непрестанно развитие и
усъвършенстване на новите технологии, създава идеали и ценности много по-различни от
традиционните. Заобикалят ни все по- нестандартни, дори нереални „образи“, а
някогашните пощенски гълъби се „трансформираха“ в телефони, които вече даже нямат
копчета.
Днес, стремейки се да избяга от заобикалящата ни „обикновена” действителност, в
желанието си да преоткрива, като предостави нещо ново и различно, стремежът към
уникалност е достигнал до абсурдно високи нива. Животът в някогашните културни
средища – читалища, библиотеки, музеи и галерии бавно и постепенно замира, а с него и
нашите традиционни ценности.Вече можем да посетим виртуално почти всички
чуждестранни галерии и музеи, да прочетем купища книги, да гледаме световно известни
спектакли, стоейки си в къщи, втренчени в компютъра, изгубили представа за време и
реалност.И всички тези бързо случващи се и взаимно обусловени промени налагат своя
отпечатък върху всяка сфера на човешкото битие, върху всеки аспект от живота ни, в това
число и върху начина на възпитание и образование на децата ни. Различният светоглед,
различните естетически нужди, различните естетически нагласи и вкусове формират у тях
една нова настройка към действителността, едно ново отношение към реалността, които
изискват нов, гъвкав подход.
В епохата, в която хуманизмът отдавна вече не се счита за новаторска концепция, а
лежи в основата на европейската културна традиция, във века, в който той вече бива
заместен от идеите на „трансхуманизма”[1:344-354], е много трудно да се следват в реално
време и дори да се предусещат актуалните тенденции в развитието на обществото и да се
намира тяхната правилна рефлексия в процеса на възпитание и образование.
Естетическото възприемане в детска възраст стимулира процесите, свързани с
изграждане и формиране на индивидуалното естетическо отношение на личността към
заобикалящата действителност. Дидактическите основи на учебно-възпитателния процес
са основани върху хуманизма, общочовешките и националните ценности и са съгласувани
с необходимостта от създаване на условия за социална адаптация на подрастващите в
заобикалящата ги социокултурна действителност. Съобразени са с традициите и
актуалните постижения на пластичните изкуства, с естетико-художественото въздействие
на техните съвременни изяви, в една високо информационно-комуникативна среда 74

гласят съвременните методическите постановки по преподаване на изобразително
изкуство [2:8].
Но децата днес, заобиколени от една изцяло технологизирана среда, остават поскоро затворени (и то доброволно), във виртуалната кутия на необятното интернет
пространство, съзерцавайки и идеализирайки разнообразни фантазни образи и герои. За
тези деца действителността е нещо скучно, т.к. реалните образи нямат супер сили, а
традиционните герои са обикновени, простосмъртни хора. По подобен начин стои
въпросът и с възприемането на изкуството, както и с неговото практикуване. Губейки
експлицитната връзка между традициите и новаторството се загубва не само интересът
към изкуството в класическия смисъл на думата, но и към развитието на художественото
творчество като процес. „Маргинализирането и на двата полюса води до прекъсване на
самия процес на развитие на изкуството“ [3:92].
Осъзнавайки всичко това, все повече учители подхождат творчески към
разработването на отделни методични единици от учебното съдържание, като използват
възможностите на информационните технологии, за да осигурят една интересна учебна
среда, близка до любимото на своите възпитаници социално уеб пространство. Изготвяне
на мултимедийни презентации, използване на интерактивни дъски, посещения и участия в
музейни, танцови и театрални постановки, срещи и беседи с утвърдени артисти са само
част от методите, които биха провокирали и разгърнали творческия потенциал на децата в
съвременното училище, но за съжаление тези методи все още не се срещат често в
часовете по изобразително изкуство в българското училище.
Това, обаче, не е така в редица европейски страни, в които образованието в областта
на изкуствата е предмет на много съперничещи си изисквания, които оказват сериозно
влияние върху организацията на учебния процес и учебното съдържание в сферата на
изкуствата. Образователната система не само осигурява необходимият минимум знания,
но всъщност има и задачата да бъде средство за подготовка на децата за тяхната социална
роля в един все по-нестабилен свят. Училищата изпълняват важна функция и помагат на
младите хора да развият увереност в себе си като личности и членове на различни групи в
рамките на обществото.
Освен това, е доказано необходимо младите хора да бъдат насърчавани да развиват
широк набор от умения и интереси, да се определи и подпомогне техният потенциал, за да
се стимулират творческите заложби на личността. Образованието в областта на изкуствата
акцентира именно върху развиването на индивидуалните способности, подобрява
качеството на образованието, насърчава опознаването на културното наследство в
рамките на обучението по изкуства, като освен това разработва и междупредметни връзки
между изучаваните различни учебни дисциплини. В тази връзка, резолюцията за
Европейски дневен ред за култура на Съвета на Европейския съюз от 2007 г. въвежда
отворения метод на координация (ОМК) в областта на културата, при който се формира
работна група за съвместни инициативи в областта на културата и образованието. Тя има
за цел да насърчи ключовата компетентност „културно опознаване и изразяване”, като
трябва да валидира най-добрата практика и да изготви препоръки за нови инициативи,
насочени към насърчаване на сътрудничеството между културата и образованието
(включително художественото образование) в държавите членки на Европейския съюз
[4:8].
Изкуството не веднъж е доказало, че неговото смислово богатство и централно за
човешкия род значение, се основава на неговата образна природа. Още в началото на своя
труд „Образи и символи” Мирча Елиаде пише, че символът, митът и образът са едни от
най-важните съставни части на субстанцията на духовния живот. Мисленето в символи и
образи е до такава степен присъщо на човешката природа, че предшества като дейност
дори формирането на речта и логически-разумното разсъждение. „Образите, символите,
митовете не са безотговорни творения на психиката; те задоволяват една потребност и
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изпълняват определена функция: да разголват най-скритите качества на съществото.”
[5:12]. Символният образ е най-древният основен елемент на човешката култура, в която
визуалната комуникация предхожда вербалната. Затова и визуалното изкуство е способно
да надмине словесното, превръщайки се в единствен възможен начин за комуникация
тогава, когато думите са безсилни [6:68].
Художественият образ е „концептуалният посредник“ между изкуството и останалия
свят, с негова помощ се осъществява не само протичането на художествената
комуникация, но и усвояването на идеите, които чрез нея достигат до човека. В своя
първоначален вид образът се ражда в творческия процес, като резултат от усвояването и
преработването на нещата от действителността в съзнанието на художника [7:22-25].
Образното усвояване на художествения предмет страна на субекта зависи не толкова
от външната проява на неговата дейност, колкото от нейната вътрешна (психичномотивационна) проява. И в каквито и форми да се проявява художествената образност, тя
по същество притежава способността да отразява действителността, и колкото по-сложни
са проявите на тази действителност, толкова по-богата и разнообразна ще бъде
реализираната художествена образност, тъй като онтологически изкуството и
действителността се намират в съответствие. Дори и в най-абстрактните си форми,
изкуството „черпи“ материал за своите нереални и фантастични художествени образи от
действителността. Образът има подчертано познавателен характер, той съдържа и пренася
идеи между хората, макар и не винаги да е сетивно достоверен на репрезентирания от него
предмет, но именно тази му особеност му позволява да се трансформира в знак и символ.
Като цяло, художествените функции на същността на художествения образ в
изкуството, могат да се определят само чрез конкретно-историческото им изследване. В
огромното пространство от творби, епохи и явления се натъкваме на чистата и модерна
форма на мраморните идоли от Цикладите, или се опитваме да разберем значението на
рисунките от Алтамира през очите на техните създатели, или съзерцаваме християнските
фрески на Страшния съд потопени в страхопочитанието на богомолците. Ние живеем днес
и имаме право на оценка според предпочитанията на нашата собствена епоха, но без да
познаваме историческите обстоятелства, при които е създадена творбата, не можем да я
възприемем пълноценно. Всяко значимо историческо събитие води след себе си
знаменателна промяна в изкуството на епохата, поставя художниците пред нови
проблеми, изпълва образите с ново значение [8:47-64].
На пръв поглед абстракцията е най-разпознаваемата черта на модерното изкуство.
Масовият зрител почти винаги слага знак за равенство между понятията модерно и
абстрактно, когато иде реч за съвременни визуални изкуства. Но всъщност липсата на
реализъм в класическия смисъл на думата е характерна черта за изкуството на доста други
епохи преди нашата. Древноегипетските изображения са фиксирани върху идеята за
пределната яснота и максималната статика; християнските ликове са неразделно свързани
с посредничеството между небето и земята, както и с функцията си „да служат като
Евангелие за неграмотните” [9:287]; импресионизмът се вълнува най-много от вида на
действителността в един конкретен времеви момент и т.н. И съвсем закономерно, след
„тиранията” на неокласицизма, претендиращ за наследник на великите ренесансови
традиции, настъпва еклектичният период в края на XIX и целият следващ ХХ в. – епоха на
все по-засилващото се темпо на смяна на стиловете, която създава драматичната история
на модерното изкуство: импресионизъм, дивионизъм, символизъм, набизъм,
неотрадиционализъм, фовизъм, кубизъм, експресионизъм, примитивизъм, футуризъм,
симултанеизъм, лъчизъм, орфизъм, суперматизъм, неопластицизъм, конструктивизъм,
пуризъм, дадаизъм, сюрреализъм, магически реализъм, ташизъм и пр. [10:42].
Стремежът към оригиналност и неповторимост на представителите на тези
художествени направления, често пъти приема изключително куриозни форми. Така в
съзнанието на наблюдателя остава впечатлението, че историята на модерното изкуство не
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е нищо повече от история на капризни, понякога забавни, дори скандални игри с формата
и образите, от страна на провокативно настроени художници. Това впечатление се засилва
от съзнателното или несъзнателно сравнение, което всеки е склонен да направи между
характера на традиционното изкуство и проявите на артистичния авангард. Докато в
традиционното
господства
историческата
приемственост,
контитуитетът
на
художественото мислене, в модерното изкуство човек се чувства като свидетел на
внезапни „мутации“ в живота, образите и формите. Наблюдателят често остава объркан,
несигурен и лишен от опора.
В класическото изкуство художествените идеи и образи имат няколко функции, без
които самата творба не би могла да съществува, а именно възпитателна, познавателна,
социално-организираща и просветителска. В постмодерната епоха, обаче, изкуството и
неговите „продукти“ имат за цел да запълнят свободното ни време, като ни доставят
удоволствие, приятни емоции и радост (дори това да е съпроводено с напрежение и
усилие). Стараейки се да не робува на ничия традиция, днешният художник се е
превърнал в роб на обществото, защото обществеността изисква от съвременния творец да
бъде винаги нов, да не се повтаря, дори с риск да загуби творческата си същност. Именно
тук се крие проблемът с естетиката на новото време и съхраняването на традициите и
естетическите им ценности. За разлика от някогашния зрител, който търси в изкуството
духовни ценности, днес публиката приема художника като шоумен, а творбата му - като
шокираща новост, дори и без духовен заряд. Така неоспорим остава фактът, че „народ,
който не поддържа традициите си е обречен на забвение“. Днес ние все по- малко
спазваме традициите си, може би защото все по-бегло познаваме историята си, все порядко откриваме своите идеализирани образи - носители на естетически ценности и все
по-рядко се срещаме лице в лице с изкуството.
Детето е обект на разнообразно духовно въздействие, но то общува с изкуството
само в определена културна среда. Затова е изключително важно произведението на
изкуството, с което то се среща, да носи такъв художествен замисъл, който ще му покаже
уникалността и неповторимостта на настъпилото художествено преживяване. Изкуството
със своите функции може да задоволи потребността от общуване, а общуването по повод
дадено произведение, би улеснило художественото възприятие, което от своя страна води
до взаимно художествено съпреживяване. Ето защо, запознаването с изкуството в ранна
детска възраст трябва да се осъществява предимно групово, тъй като е доказано, че
психичните процеси, необходими за усвояването на художественото възприятие и
преживяване, протичат по-различно в условия на групово общуване (поради
взаимодействието и взаимовлиянието между самите деца), отколкото в изолираната
индивидуална дейност. Художественото възприемане е неразривно свързано с изкуството
и поражда активно участие на мисловните процеси, чувствата, пребиваванията,
въображението и води до формиране на съответното оценъчно отношение. Чрез
изкуството децата получават, освен познавателната информация, още и естетически, и
нравствени оценки за житейските явления.
Именно поради тази причина, училищата в Европа заедно с Изпълнителната агенция
по „Образование, аудиовизия и култура” (EACEA P9 Eurydice), разработват инициативи,
чрез които учениците да бъдат свързани със света на изкуството и културата. В повечето
страни инициативите включват организиране на посещения до места с художествено и
културно значение или изграждане на сътрудничество с художници [11:15]. В допълнение,
има няколко примера за фестивали, тържества и конкурси, свързани с изкуствата, които
насърчават учениците за участие. В някои държави, конкретно усилията за развитие и
обединяване на изкуствата, културата и образованието са институционализирани, чрез
създаването на организации и мрежи за насърчаване на образованието по изкуства и
култура. Най-често срещаният тип сътрудничество се осъществява под формата на
посещения на ученици на културни забележителности: тук обикновено се включват музеи,
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но също така се посещават и галерии, театри и концерти насърчават сътрудничеството
между училищата, учителите, учениците и хора на изкуството [12:32].
Изпълняват се и проекти за развитие на използването на ИКТ в образованието по
изкуства като австрийският „Museum Online“, които съзнателно се стремят към
интердисциплинарен подход. Учениците и учителите, подпомогнати от квалифицирани
представители на музеите и институциите в областта на изкуствата и културата, събират и
изготвят необходимото съдържание за последващо публикуване в мрежата на различни
езици. Тази програма адресира различни въпроси, свързани с техническите иновации,
историята на изкуствата и музейното дело, насърчава училищата да предлагат
извънкласни дейности по изкуства. Тези дейности могат да бъдат осигурявани от
училищата и/или други организации като хора на изкуството, музеи и други културни
институции. В националната стратегия на Словения за Европейската година за
междукултурен диалог, например, е заложено: „Развитие на възможностите за хората, така
че те да могат да: изразяват своята собствена култура; изучават, разбират и използват
многообразието, така че да преодолеят междукултурните предразсъдъци; сравняват
различните култури; зачитат толерантността; запазват и изграждат собствена идентичност
и култура.“ [13:50].
В заключение се налага обобщението, че съставянето на учебните планове и
програми в обучението по изобразително изкуство в България, трябва да бъде съобразено
с изграждането на методология и походи, тясно свързани с интересите на подрастващите,
с опазването, съхраняването и развитието на културно-историческото наследство,
ценности и традиции, а осъществяването им би довело до изграждане на способности за
критична оценка, информираност относно културното наследство и културното
многообразие, способност за индивидуално себеизразяване, както и развитие на
творческото въображение, способност за решаване на проблеми и поемане на рискове,
изграждане на социални и комуникативни умения, удовлетворение, ангажиране с найразнообразни видове изкуства и изразни средства, заинтересованост към състоянието на
околната среда и заобикалящия ни свят.
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РАЗШИРЯВАНЕ НА ПОЗНАНИЯТА ЗА ПРИРОДАТА В ПРОЦЕСА НА РАБОТА С
ПРИРОДНИ МАТЕРИАЛИ
Джемиле С. Конарова, Йорданка Ст. Пейчева
Резюме: в настоящата публикация се предлагат методически насоки за прилагане
на екологичен подход в обучението по домашен бит и техника, в резултат на които се
разширяват познанията на учениците за природата и нейното опазване. Изследването се
основава на идеята за съчетаване на практико-приложната дейност с природни материали
с активна познавателна дейност на учениците.
В нашето техногенно съвремие, когато възстановяването на нарушеното
динамично равновесие на природната среда се превръща в жизненоважен въпрос, от който
зависи оцеляването на живия свят, в това число и на човечеството, нуждата от екологична
култура не се оспорва от никого. Не буди съмнение и необходимостта от изграждането на
тази култура още от най-ранна възраст.
Особено голяма е отговорността пред педагозите, тъй като от тях зависи в найголяма степен изграждането на умения за общуване на човека с природата.
Очакван резултат от целенасоченото и системно прилагане на екологичния подход
от учителите по всички учебни предмети е изграждането на личност с определена
екологична култура. Тя включва съвкупност от екологични знания, предполага система
от умения и навици за създаване на материални и духовни блага, съобразени с
екологичните закони за извършване на обществена дейност по опазване и
възпроизводство на природната среда [2].
Екологичната култура е основа и крайна цел при формирането на екологично
съзнание и поведение в процеса на възпитанието – обществено и индивидуално [4].
Основните компоненти на екологичната култура са: екологични знания,
екологосъобразни умения и навици, както и формирането на позитивно отношение към
природата.
Съдържанието на екологичната култура включва два основни компонента:
 Знания за неделимата връзка „организъм-среда”;
 Способност за прилагане на тези знания в реални житейски ситуации, тоест,
екологосъобразност, която се проявява в следните насоки:
 Екологосъобразност в начина на мислене при вземане на решения в ситуации,
изискващи екологични знания;
 Екологосъобразност по отношение на трудовите умения и навици (те са в
основата на човешкия прогрес);
 Екологосъобразност в поведението по време на отдих [2].
Интеграцията на екологичните проблеми и проблемите, свързани с продуктивната
човешка дейност, е необходимо условие за устойчивото развитие на обществото. Ето защо
екологичната култура намира отражение в технологичното обучение на учениците [3].
Моделът, представен от М. Плант за изясняване на съдържанието на понятието
„технологична култура”, показва безспорно мястото на екологичната култура в тази
многокомпонентна система:
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1.
2.
3.
4.

Организационна култура
Техническа култура
Естетическа култура
Физическа култура

5. Здравна култура
6. Екологична култура
7. Нравствена култура
8. Икономическа култура

Спектрален състав на елементите на технологичната култура [1].
При изграждане на съдържателния аспект на екологичния подход, използван в
процеса на технологичното обучение, трябва не само да се обмислят възможностите за
затвърдяване и обогатяване на представите на учениците за природата и природното
равновесие, но да се преосмисли съответното учебно съдържание в екологичен аспект.
Съдържателна основа на екологичния подход в технологичното обучени в начална
училищна степен :
 Система от знания:
 За природата: природни обекти; закономерности и взаимовръзки в природата;
значение на природата за човека; необходимост от опазване.
 За влиянието на човека и неговата продуктивна дейност върху природата и
природното равновесие: негативни последици, произтичащи от неправилната организация
на битовата и производствена дейност.
 За технология на базата на осмисляне на причинно-следствените връзки,
произтичащи от артефактите в природата запознаване с някои изисквания и тенденции за
екологосъобразно организационно и технологично планиране в различни видове
производства.
 Система от умения за планиране и реализиране на екологосъобразна
продуктивна дейност от учениците в процеса на технологичното им обучение:
 За създаване на рационална организация на работното място подреждане,
предвиждане на място за отпадъци и поддържане на чистотата.
 За рационално изпълнение на операции, свързани с обработка на материали
очертаване и изрязване.
 За целесъобразно оползотворяване на отпадъчни материали подбор на
материалите; овладяване на технологии и създаване на предпоставки за намиране на нови
решения.
 За проектиране и конструиране на технически и други обекти чрез заимстване
на идеи от природата с цел постигане на оригинални и целесъобразни решения.
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 За екологична оценка на ситуация изграждане микроструктурата на населено
място; опазване и възпроизводство на природата гори, паркове, градини и др.;
организация на дейността на хората в областта на производството и услугите.
 За генериране и реализиране на идеи, свързани с опазване и възпроизводство
на природата чрез използване на знаково символни форми за въздействие; чрез
конструиране на изделия и предмети с практическа приложимост.
Технологичното обучение предлага благоприятни възможности за разширяване на
теоретичната подготовка на учениците, свързана с изучаването на природата и
природното равновесие.
Когато става дума за изясняване на необходимостта от формиране на
екологосъобразни трудови умения, означава, че трябва да се изследват и използват
възможностите на технологичното обучение за допълване на знанията за природата,
природното равновесие и тяхното опазване. Практиката показва, че колкото по-висока е
степента на овладяност и осмисленост на знанията, толкова по-солидна е основата, която
сме поставили за формиране на позитивно отношение към природата и проблемите,
свързани с нейното опазване, а също така и за формиране на умения за осъществяване на
екологосъобразна продуктивна дейност [2].
Тези теоретични основи мотивират избора ни на тема, чиято цел е: да се изследват
и установят педагогическите възможности за разширяване на знанията за природата на
учениците от ІІІ клас в процеса на технологичното обучение.
Основните задачи, произтичащи от целта са:
 Проучване на информационните източници по проблема;
 Разработване на концепция за експериментално обучение;
 Подбор на дидактически инструментариум за осъществяване на педагогическото
изследване;
 Реализиране на експеримента;
 Анализ на получените резултати и направа на изводи.
Въз основа на така определените цел и задачи се формулира следната работна
хипотеза: прилагането на екологичен подход при работа с природни материали в процеса на
технологичното обучение, допринася за обогатяване на знанията на учениците за природата в
обучението по Домашен бит и техника.
Обект в изследването са учебните резултати на учениците от ІІІ „а”и ІІІ „в” клас от
СОУ “Йоан Екзарх Български”, гр. Шумен от областта на техниката и технологиите.
Предмет на изследването са знанията за природата на учениците, придобити в
обучението по Домашен бит и техника.
Педагогическото изследване бе реализирано в три етапа:
ПЪРВИ ЕТАП – Констатиращ експеримент
Първият етап обхваща периода - месеците ноември - декември 2013 година. През
този етап се извършва анализ на съществуващата литература и учебна документация по
проблема. Създава се организация на изследването - определяне на експериментална и
контролна групи, както и тяхната еквивалентност.
Началото на експеримента поставихме през първата седмица на месец ноември с
провеждането на тест за установяване на входното ниво.
От направения емпиричен анализ на входящата диагностика, стигнахме до извода,
че по отношение на изследваните знания двете групи са еквивалентни и могат да участват
в експеримента.
ВТОРИ ЕТАП – Формиращ експеримент
Осъществява през периода: март - април 2014 г.
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Експерименталното обучение включва четири урока: „В зеления кът”, „Билките дар от природата”, „Горските животни”, „Лебед”.
ТРЕТИ ЕТАП – Заключителен
Третият етап обхваща периода от месец май до месец юни 2014 г. През този период
проведохме тест за установяване на резултатите от експерименталното обучение,
направихме анализ и обобщение на получените данни, които оформихме във вид на
таблици и диаграми.
За събиране на необходимите данни, необходими за изследването, се използват:

Тест № 1 за установяване на входното ниво на експерименталната и
контролна групи;

Тест № 2 за проверка на изходното ниво на групите. В теста за
установяване на изходното ниво са включени въпроси и задачи, съобразени със
системата от критерии и показатели. Чрез него се установява ефективността на
проведеното експериментално обучение, тоест, знанията, уменията, свързани с
разширяване на познанията за природата в процеса на работа с природни материали,
както и формирането на природосъобразно поведение.
Изградена бе следната система от критерии и показатели:
I КРИТЕРИЙ – Овладяни знания за растения и животни
Показател 1 – Видово многообразие
Показател 2 – Знания за биологичните особености и начина на живот на найсрещаните в региона растения и животни.
ІI КРИТЕРИЙ – Роля и място на човека за поддържане на природното
равновесие
Показател 1 – Взаимоотношения между организмите и човека
Показател 2 – Знания за проблема, свързан с опазване и възстановяване на
природата
Резултатите се отчитат в три рангови позиции: ниска средна и висока.
Същност на експерименталното обучение:
„В ЗЕЛЕНИЯ КЪТ”
Целите в тази тема се свързват както с усвояване на знания за засяване, засаждане
на растения, така и със затвърдяване и разширяване на знанията за грижите, които
полагаме за културните растения. В процеса на практическата задача - изработване на
пано от семена, се обогатяват познанията на учениците за видовете семена,
усъвършенстват се уменията за работа с природни материали.
„БИЛКИТЕ - ДАР ОТ ПРИРОДАТА”
Темата на този урок дава възможност учениците да получат знания за основни
видове билки, характерни за родния край и за лечебните им свойства. При изпълнението
на практическата задача - изработване на природна картина от билки, се усъвършенстват
уменията за работа с природни материали, за съчетание на елементи и цветово изграждане
на композиция.
“ГОРСКИТЕ ЖИВОТНИ“ – изработване на апликация на животни от
хербаризирани листа на различни растителни видове.
Урокът позволява използване на дидактична игра - пантомима, с която учениците
по един забавен за тях начин усвояват знания за различни видове горски животни,
характерни за Природен парк “Шуменското плато”. Те получават информация и за
видовете широколистни дървесни видове, с чиито хербаризирани листа работят.
В хода на урока се обобщават и затвърдяват получените знания за видовото
многообразие на растенията и животните, които се срещат в горите на района.
Задълбочават се знанията за взаимозависимостта между организмите в природата.
„ЛЕБЕД“ – изработване на лебед от природни и други материали.
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В хода на урока се затвърдяват знанията за домашните любимци и грижите, които
полагаме за тях. Усвояват се знания за лебеда като защитена птица, както и мястото й в
природата.
Усъвършенстват се уменията за комбиниране на различни материали в това число
природни. Учениците усвояват знания за черния бор като представител на иглолистните
дървесни видове, тъй като използват шишарки от този вид.
За установяване на ефективността от проведения експеримент ни послужиха
резултатите от Тест № 2. Оценяването бе направено по описаната система от критерии и
показатели.
Диаграма № 1
Видово многообразие
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Обобщените резултати по показател 1 към І критерий показват по-висока
степен на овладяни знания за видовото многообразие на живите организми от ЕГ. Това се
дължи на факта, че учениците от тази група са усвоявали новата информация в процеса на
практическата си дейност. Те са били в непосредствен контакт с природните обекти, което
спомага за по-лесното възприемане и осмисляне на информацията.
Диаграма № 2
Знания за биологичните особености и начина на живот на най-срещаните в
региона растения и животни
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Стойностите на високото ниво при ЕГ по показател 2 към І критерий са
чувствително по-високи от тези на КГ и не са отчетени стойности на ниско ниво при ЕГ,
за разлика от КГ.
Това се обяснява с факта, че в процеса на експерименталното обучение, учениците
от ЕГ не само, че усвояват наименованията на природните материали, но и биологичните
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особености на съответния вид, начин на живот и значение за човека. Богатото
онагледяване, игровите и практическите методи провокират техния интерес, а това
спомага за по-ефективното усвояване на информацията.
Като цяло, високите стойности на резултатите по І критерий, които са постигнати
от учениците от ЕГ доказват възможностите, които дава практически обоснованото
експериментално обучение за качествено овладяване на системата от знания за природата
и природното равновесие.
Диаграма № 3
Взаимоотношения между организмите и човека
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Резултатите, получени по показател 1 към ІІ критерий показват, че учениците от
ЕГ са усвоили в значително по-висока степен учебното съдържание, включващо знания за
значението на растенията и животните за живота на човека, както и за отношението, което
той от своя страна трябва да проявява към тях. Занимателният начин на поднасянето на
тази информация в ЕГ, съчетан с полезна практико-приложна дейност са съдействали за
създаване на интерес към темата за природната среда: висок интерес проявяват 53% от
тях, срещу 32% - за КГ.
Ниско ниво при изследването на този показател при учениците от ЕГ е отчетено в
рамките на 14 % , а при учениците от КГ то е 22%.
Считаме, че постигнатите по-добри резултати за ЕГ се дължат на тематичната
обвързаност на учебното съдържание по Домашен бит и техника с проблемите, свързани с
природната среда, поставени пред учениците.
Диаграма № 4
Знания за проблема, свързан с опазване и възстановяване на природата
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При отчитане на резултатите по показател 2 към ІІ критерий се установява, че
учениците от ЕГ се отличават с малко по-високо равнище на осъзнаване значимостта на
дейности, свързани с опазване на природата, докато в КГ има ученици, които дори не
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осъзнават значимостта на тези дейности. Считаме, че този факт е резултат от
задълбоченото и визуализирано представяне на знанията за природното равновесие, както
и предлагането на занимателна и интересна приложна дейност в ЕГ.
Получените резултати доказват верността на хипотезата, че прилагането на
екологичен подход при работа с природни материали в процеса на технологичното
обучение, допринася за обогатяване на знанията на учениците за природата.
Въз основа на цялостния теоретичен и емпиричен анализ на изследвания проблем,
формулирахме следните изводи:
Реализираното експериментално обучение е удачен вариант за осъществяване на
ефективно усвояване на знания за природата в процеса на обучението по Домашен бит и
техника. Основният му приоритет е свързан с факта, че новите знания се усвояват в
процеса на създаване на материален резултат, като по този начин се създава висока степен
на интерес и мотивация у учениците.
1. Работата с природни материали провокира детската любознателност и интерес и
така създава условия за качествено овладяване на знанията за природата и природното
равновесие, тъй като те се дават в система, обусловена от тематичното обединение на
подходящи модули от учебното съдържание.
2. Особено важен е непосредственият контакт с природата, който оказва по-силно
въздействие върху емоционалната сфера на учениците. Позволява съчетаване на
разнообразни методи, свързани с провокиране на познавателната активност и
самостоятелност при овладяването на нови знания в процеса на практико-приложна
дейност.
3. Придобиването на знания се реализира в условията на учебни проблемни
ситуации, в които учениците могат да обсъждат идеи и да правят обобщения и изводи.
4. Разширяването на знанията за природата създава предпоставки за създаване на
интерес към нея и формиране на природосъобразно поведение.
Всичко това води до по-висока степен и по-трайно овладяни знания, формиране на
умения и изграждане на нагласи въз основа на преживяното.
Работата с природни материали и знанията за тях улесняват навлизането на
учениците в света на природата, по-задълбочено се осмислят връзките и взаимодействието
й с продуктивната дейност, чрез която се формира социалната среда на човека.
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ИНТЕГРАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯТ ПРЕДМЕТ МУЗИКА В ЧАСОВЕТЕ ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО КАТО СТИМУЛ ЗА РАЗВИТИЕ НО ДЕТСКАТА
ТВОРЧЕСКА ЛИЧНОСТ
Димитър Мирославов Димитров, проф. д-р Бл. Папазов
Въведение
Проблемът за пълноценното възприемане на произведенията на изкуството
занимава дълги години психолози, педагози и специалисти от различни области на
познанието. Стремежът им да се усвои по – качествено многообразието на отделните
видове изкуства и зависимостите, които съществуват между тях. В тази посока са
носочени и усилията на немалко изследователи, посветени на откриването на различията и
общите закономерности в сложния процес на възприемане, осмисляне и възпроизвеждане
на самостоятелния художествен образ.
В началото на XX век се достига до засилен стремеж към възможно най – пълно
сливане на изкуствата. Синкретичното, комплексно – синтетично изкуство, се превръща в
осъзната цел за всички творци. Бурните изменения във всички сфери на живота през XX
век, потресенията и катаклизмите, огромният научен и технически прогрес не отминават
без да оставят следа в изкуствата. Усложняването в изразността на музикалните и
изобразителните произведения вървят редом със засиленото аналитично вникване в
дълбоките, основополагащи елементи на всяко едно изкуство. Формите на взаимодействие
на изкуствата през XX век са много, разнообразни и нееднакви нито като дълбочина, нито
като художествена изразителност. В първите две десетилетия на XX век няколко
значителни артисти насочват мисълта съвършено определено към към синтезирането на
всички изкуства. Тези художници теоретици непрекъснато експериментират и създават
„научно“ – теоретични, осмислени естетически „програми“. Поетите Гийом Аполинер и
Жан Кокто, художниците В. Кандински и П. Клее, музикантите Ерик Сати и Арнолд
Шьонберг, както и Морис Равел и Александър Скрябин целенасочено се устремяват към
пътища за общо, цялостно развитие на видовете изкуства.
В основаното в началото на XX век от Канудо списание „Монжуа“ се оповестява,
че то ще бъде място за срещи на всички видове изкуства – за пластичните изкуства,
модата, декорациите, книгите, за архитектурата и музиката.
За синкретичното мислене на детето заобикалящата действителност въздейства
върху сетивата комплексно, като едно цяло. В процеса на усвояването на света в посока
разчленяване на сетивно – познавателното у децата в часовете по изкуства се подпомага
обособяването на различните знания и групирането им в отделни направления и съответни
учебни дисциплини. Това диференциране се налага с цел по – ефективно, по –
задълбочено тези знания да се превърнат впоследствие в личен познавателен, художествен
и социален опит. След полагането на определена основа от знания възниква
необходимостта от прилагане на комплексно – интегралния подход. Неговата функция се
свежда до обобщаване на представите за придобитите вече умения и до по – трайно
овладяване на знанията.
Изложение
Изобразителното изкуство въздейства върху познавателната и емоционалната
сфера на детето, и е специфична форма на интеграция на детската психическа дейност. То
има изключително положително влияние за развитие и изграждане на личността, именно
заради своята мултифункционалност. При изобразителна дейност могат да се намерят
много връзки за въздействие и богата гама от умения, които да се прилагат за улесняване
на приобщаването на индивида към определена среда. Именно поради тази особеност,
когато възпитаваме чрез изкуство, имаме възможност да използваме много интеграционни
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връзки. Може да се каже, че главните функции, които са от значение при работата са
възпитаващата, образователно – познавателната и развиващата. Те са основополагащи и
имат главна роля при формирането на личността на детето и способстват за развитието на
естетически възприятия, естетически чувства, форми, отношения.
В процеса на развитие на детските творчески способности важно място заема
комплексно – интегралния подход. Чрез него най – ефективно се разкриват и използват
връзките и взаимодействието между изобразителните дейности. При развитие на детските
творчески възможности се изисква тясна връзка на детето с живота, натрупване на опит и
впечатления от света около тях, като основен източник на вдъхновение.
Има три главни варианта на интеграция на комплексна организация на
образователния процес по изобразителна дейност – психична, познавателна и
методическа. По този начин децата се подготвят да изразяват самостоятелно себе си – това
е необходима практическа подготовка за осъществяване на взаимодействие между
собственото възприятие и самата творческа дейност. Така се засилва интереса и се постига
една по – висока активност на децата, което стимулира интелектуалното им развитие. Чрез
целенасочени контакти с произведенията на изобразителното изкуство учениците се
научават да учат и усвояват умения, за да живеят по – добре и достойно в обществото. За
това е необходимо децата да бъдат запознати още от най – ранна възраст с различни
произведения на изкуството и частни и обществени културни средища – музеи,
експозиции и галерии.
Интегралният подход има широко приложение при стимулиране на изобразително
– творческата активност на децата в процеса на педагогическо взаимодействие. Основните
му цели в обучението по изобразителни дейности са:
 усвояване на знания и умения с по – малко усилия и напрежение
 по – непринудено усвояване на знания от други направления и преноса им от
една дейност в друга
 стимулиране на изобразителната активност и повишаване на качеството на
изобразителните резултати
Така децата усвояват на практика всичко необходимо за осъществяване на своята
изобразително – творческа дейност и засилва интереса им за контакт с заобикалящия ги
свят, което ще допринесе за по – доброто му опознаване и стимулиране на тяхното
интелектуално развитие. Интеграционните връзки, при възпитанието чрез изобразителна
дейност могат да се разглеждат на три нива:
1. Глобално – най – общо, състои се от дейности свързани с естетическо
възприемане на действителността, възприемане на произведенията на изкуството и самата
изобразителна дейност, която отразява впечатленията и отношенията към
действителността
2. Външно – за което най – важно е осъществяването на интеграция между
видовете дейности и изкуства, разглеждани като продукт на тези дейност (
изобразителното изкуство и изобразителната дейност, музикалното възпитание и музиката
и т.н.)
3. Вътрешно – тя се осъществява между видовете изобразително изкуство,
различните жанрове и изобразителни дейности, както и организационните форми и
ситуации за формиране и организиране на художествена дейност.
Интеграцията между предметите от естетическия цикъл се налага във връзка с
конкретно – образното мислене при децата. За да стане например музиката по – достъпна
тя трябва да се „преведе“ на разбираем за тях език като се подпомогне с допълнителни
средства на въздействие – литературен текст, картина от изобразителното изкуство или
илюстративно – технологично табло. За да стане едно живописно или графично
произведение по – разбираемо и по – въздействащо то също може да се съпътства от
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подходящ художествен текст или подбрани музикални форми. Слушането на музика по
време на изобразителната дейност активизира творческото въображение на децата и се
явява като стимулатор, източник на творчество, чрез което се развива фантазията и
нестандартното мислене. В художествената практика много често един вид асоциация
преминава в друг вид и е налице ярко взаимодействие между музиката и изобразителното
изкуство. В резултат на това взаимодействие се развива асоциативното мислене. Този
начин на рисуване дава възможност за пълна изява на мисловните процеси, чувства и
фантазия. В резултат на емоционалното въздействие на музикалната творба, децата си
представят картини, образи, случки и ситуации и след това ги изобразяват. Възприемането
на музикална творба действа развиващо, а при пресъздаването и със средствата на
изобразителното изкуство се допринася за разбиране на релацията между двете изкуства.
Посредством музиката се активизира възприемането, съдейства се за обогатяването на
представите. Изобразителните образи стимулират пълното възприемане на настроенията и
чувствата, които музиката предава. При постоянство това подобрява чувствителността на
децата, както спрямо музиката, така и спрямо „четенето“ на образи. Така те съумяват да
предават по – абстрактни и обобщени художествени образи.
Заключение
Художествено – творческата дейност се основава на сензорните процеси, които
позволяват разностранно изучаване на обекти и явления от действителността. За да може
детето да предаде образите на предметите или явленията в художествената дейност, то
трябва да ги възприема, да си е изградило представа за техните свойства, да направи
сравнение, да установи сходство и различие. Всички тези операции спомагат за
развитието на когнитивните структури на мозъка, отговарящи за когнитивното развитие.
В процеса на художествено – творческа дейност се развива и въображението на детето, без
което е немислимо осъществяването не само на художествена, но и на която и да е
интелектуална дейност.
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ЦВЕТЪТ И НЕГОВИТЕ СВОЙСТВА В АВТОРСКОТО ТВОРЧЕСТВО
Димка Йорд. Парушева, проф.д-р Бл. Папазов
Науката за цветовете има не малка история. Още древно- гръцките учени
Демокрит- V-VI век, Аристотел – IV век са се опитвали да установят основните цветове и
много други цветови явления. Ученика на Аристотел, Теофраст написал книга за
цветовете.
В 1436 г. Леон Батист Алберти завършва своя труд – “ Три книги за живописта, в
които изказва много ценни мисли за цветовете. Великият майстор Леонардо написва
знаменитото съчинение “ Трактат за живописта“.
Проблемът и философията на цвета са обект за разсъждения и на: Василий
Кандински, Йожен Дьолакроа, Платон, Леонардо да Винчи, Джон Ръскин, Ван Гог, Пол
Гоген, Хокусай, Раул Дюфи ,Филострат, Ламне, Гьоте, Ченино Ченини, Йожен Фромантен
и много други. Те всички са разсъждавали върху цвета и неговите свойства. Всеки от тях е
разгледал от различни страни цвета и се е спрял върху различни негови свойства.
Богатството на цвета е толкова голямо, че колкото и да са разсъждавали върху цвета
никой от тях не е повторил другия.
ПЛАТОН (427 – 347 пр.н.е) разглежда цветовете, като усещания. Според него,
цветът е, като пламък, който се отделя като изпарения от всяко тяло и има частици
отговарящи на зрението, за да породи у него съответно усещане. Той смига, че частиците,
отделени от други тела, които срещат зрителният лъч, са едни по-малки, други по-големи
от частичките на самия зрителен огън: други най-после са им равни по размери. Тези,
които са им равни, не са предмет на усещането и тях именно ние наричаме прозрачни.
Колкото до по-големите и по-малките, едните събират, другите разделят зрителния огън;
що се отнася до възприятията на плътта, те съответстват на топлото й студеното, а що се
отнася до езика- на тръпчивите вещества и на онези, които поради топлинното им
въздействие сме нарекли парливи; бялото и черното при тях са свойства, тъждествени с
горните, но от друг род; затова и ние си ги представяме различни. Според Платон те могат
да се, означават така: онова, което има свойство да разделя зрителния огън, наричаме
бяло, а онова, което има противоположно свойство- черно. Платон още пише: "Когато
някое по-рязко движение, а именно на друг вид огън, срещне зрителния огън и го раздели
на равнището на очите той насила си проправи път и ги разкъса, от тях протича сместа от
огън и вода, която наричаме сълзи. Самият той е огън, дошъл от срещуположната посока
изпреварил първия. Така, от една страна, огънят избликва от окото като светкавица, а от
друга прониква и участва във влагата на окото. При това кипене се появяват цветовете от
всякакъв вид; заслепяването-ето как се нарича това възприятие; онова, което го
предизвиква, е получило названието блестящ или искрящ. Нещо средно между двете
предишни, то е вид огън, който стига до соковете на очите и се смесва с тях, но не искри;
от сиянието на този огън през течността, с която се смесва, се получава; а кървав цвят,
който означаваме с името червено".
Платон по един блестящ начин описва въздействието на червения цвят върху
зрителния орган. Той също, така разглежда получаването на по-сложни цветове, чрез
смесването на други. Платон обяснява получаването на пурпурния цвят, чрез червено,
черно и бяло. Ако, примесим пурпурния цвят с черно се получава сажден цвят. Платон
пише, че златисто смесено с бяло е жълто- червеното. Бяло, съчетано с блестящо вещество
и добавено към наситено червено, дава цвета ултрамарин; от ултрамарин, смесен с бяло,
произхожда синкаво зеленото, а от жълточервено и черно-зеленото. Платон пише, че за
всички останали цветове, разбираме от смесването на по-горните. Теориите на философа
днес, може да ни се сторят малко наивни и неясни, но все пак това са виждания на човек
живял преди двадесет и четири века.
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Друга известна личност, която е разглеждала живописната багра е
ФИЛОСТРАТ (165-244) от Лемнос: "Там където живописта се състои от оцветяване: и все
пак тя съвсем не спира до там, защото с един- единствен цвят осъществява повече неща,
от колкото би могъл да направи всеки друг способ с много средства. Достатъчно е да
покаже сенките и някой ще види в нея погледа на разгневен човек, друг-на човек,
измъчван от болка, или доволен и весел. Що се отнася до живописта на образа,
художникът не може да го възпроизведе тъй простодушно, какъвто е, а живописта знае
много добре дали окото е жълточервеникаво, сивкаво или черно".
От друга страна ЧЕНИНО ЧЕНИНИ (1328-) съветва, как се живописва на дъска и
как се смесват боите: "Първо, ти винаги трябва да рисуваш дрехите и къщите по-напред от
лицата. Второ, ти трябва винаги добре да смесваш боите с яйчен жълтък, всеки път с
толкова жълтък колкото и бои ти трябва, които ти смесваш с него. Трето боите трябва да
бъдат стрити по-тънко и по-добре и да са течни като вода. Започвай винаги с голямо
удоволствие да живописваш дрехите с лака също така, както аз те учих при Фресковата
живопис, а именно остави за първия оттенък цвета на самата боя, след това вземи две
части от лака, а третата оловна бяла. От тази смес направи три градации, но малко
отличаващи се една от друга: добре ги смеси, както ти казах, и винаги изсветлявай с фино
стрита оловна бяла. Постави картината пред себе си и грижейки се за златото и гипсовите
работи да не се повредят от прах, дръж твоята работа винаги покрита с тъкан, за да излезе
от ръцете ти напълно чиста. След това вземи катерича четка без остър връх и започни с
полагане на тъмните бои, изваждайки гънките на дрехите на тези части на фигурата,
където трябва да бъде сянката. По обикновения начин вземи средния тон, оцвети
повърхността и релефа на тъмните гънки и рисувай релефите и светлините на тъмните
гънки, започни да изваждаш с тази боя гънките на релефа на направление към светлината
на фигурата; след това вземи светла боя и оцвети релефа и гънките на светлата страна.
След това с най-светлите бои рисувай светлите части (релефи) на светлите страни на
фигурата и по такъв начин се върни отново с тъмната боя към първите тъмни гънки на
фигурата. И прекарай още много пъти с тези бои, покривайки ту с едната ту с другата от
тях, с вече съединявайки ги като главно ги ретушираш. Когато добре покриеш с тези три
грации и ги съединиш, от светлата направи друга- още по-светла, винаги промивайки
четката, когато взимаш нова боя. От тази по-светла направи още по-светла и така, че тя
малко да се отличава от другата. След това докосни с чиста бяла смесена, както аз ти
казах, и обработи с нея най-големите изпъкналости; така също направи и сенките с
постепенна градация, докато не докоснеш в най-тъмните места с чиста лака. Погрижи се
за това, да поместиш боите в съдовете по тонове, съобразни тези градации на тоновете,
които си направил, за да не сгрешиш и да не вземеш идна боя вместо друга. По подобен
метод се придържай и по отношение на всички други бои, с които искаш да рисуваш било
то червена, бяла жълта или зелена".
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (1425-1519) излага няколко теории за цвета: 1. За
съгласуването на цветовете един с друг, по начин единият да придаде грация на другия - “
Ако искаш да предадеш грация на един цвят, който граничи с друг, следвай правилото,
което изпълнява слънчевите лъчи в състояние на небесна дъга,наричана още ирис. И ако
искаш да направиш прекрасна тъмнина, дай и за сравнение една прекрасна белота и така
прекрасната белота ще направиш с максимална тъмнина. И червеното ще стане найогнено като го сравним с мораво. ”2. За бялото, което в себе си няма цвят - “ Защото
бялото в себе си няма цвят, но е убежище за който и да е цвят .”3. За истинският цвят- “
Никое нещо не показва истинския цвят, ако светлината, която го осветя, не е изцяло в този
си цвят. За истинският цвят, на което и да е тяло ще се покаже в тази (негова) част, която
не е заета от никакво качество сянка, нито блясъци, ако е полирано тялото. 4. За
очевидността на цветовете- “ Това нещо, което е по- светло се забелязва отдалеч, а с потъмното става обратното. Следователно, покажи истината за цвета в осветените части. “5.
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За цветовете- “ Цветът, който се намира между сенчестата и осветената страна на
затъмнените тела, ще бъде с по- малка красота от този, които е напълно осветен.
Следователно първата красота на цветовете ще бъде в главните светлини.” 6. За
прозрачният цвят – “ Когато прозрачния цвят е върху друг, който е негова вариация, се
съставя един смесен цвят, различен от простите цветове, които го съставят. Това се вижда
в пушека, който излиза от комините, който когато е на фона на черното на този комин,
изглежда син, а когато се изкача на фона на синьото на въздуха, изглажда кафеникав или
червеникав. И така моравото върху синьото става виолетово, синьото, поставено върху
жълтото, изглежда зелено. И минзухареното върху бялото ще стане жълто. ”

Леонардо -" Благовест"
ГЬОТЕ (1749- 1832) например разглежда хармонията между цветовете. Той не се
придържа към тезата, че е по-лесно да се направи хармоничен слабият колорит, отколкото
силният. Но, твърди, че когато колоритът е силен и багрите са ярки, хармонията или
дисхармонията повече се набиват на окото и обратно тя отслабва багрите когато от тези, с
които си служи, едни са ярки и светли, други смесени, а трети пък неясни. Никой не би
могъл да каже дали картината, която има пред себе си е хармонична или не: най-много да
отсъди, че е незначителна и не прави впечатление.
Както, споменахме по-горе цветът притежава, а и взаимодействието между
цветовете индивидуалност за всеки зрител. Всеки наблюдател е сам за себе си критик.
КАЦУШИКА ХОКУСАЙ (1780-1849) дава напътствия как ще помогне цвета: “
Има старинно черно и свежо черно, лъскаво черно и матово черно, осветено в черно и
черно в сянка. Старинно черно трябва да се премеси с червено, свежото черно- със синьо,
матовото черно – с бяло, лъскавото черно с клей, на осветеното черно трябва да се даде
отблясък в сиво.Като се следват тези упътвания и децата ще бъдат в състояние да предат
вълнението на океана, устрема на бързеите, спокойствието на езерата, а за живеещите на
земята – тяхната немощ или сила. “

Хокусай - "Водопад Амида"
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ДЖОН РЪСКИН (1819- 1900) също разглежда усетът за цветовете, но у древните
гърци. Той смята, че техният усет е доста смътен и колеблив и затова не може да се
установи дали са влагали реален смисъл във всяка дума, означаваща някакъв оттенък или
нюанс. Ръскин пише, че цветовете най-вероятно не са будели у древния народ каквито и
да е чувства. Той е стигнал до заключението, че са проявявали предпочитание към
пурпура, но всеки цвят не е притежавал за тях, както през средновековието, радостно или
тъжно звучене.

Джон Ръскин-Пейзаж
Интересно мнение за цвета има ЙОЖЕН ФРОМАНТЕН (1820-1876). За него
всички багри струват еднакво. Под думата тонални стойности или вальори (valeurs), той
разбира количеството светлина или тъмнина, съдържащо се в един тон. За него нюансът
винаги може да се долови: дадено черно в сравнение с белотата на хартията,
представляваща единица светлина, ще има по-голяма стойност (вальор), отколкото дадено
сиво. Изразен чрез цвят, този нюанс става вече абстракция, която макар и не по-малко
реална, е по-трудна за определяне. При редица наблюдения и посредством аналитична
операция, Фромантен извлича из даден цвят онзи елемент на светло или тъмно, който е
съчетан с неговата багрилна основа, а по научен път според Фромантен може да се
разгледа всеки тон в двоен аспект-от гледна точка на цвета и на вальора му. По този начин
той стига до извода, че в един виолетов тон, например трябва не само да се отчита
количеството червено и синьо, което е в състояние да умножава до безкрай отсенките, но
също да се държи сметка за количеството на светлината и за интензивността и, която го
приближава било до единицата светлина, било до единицата тъмнина. Смисълът на това
изследване според Фромонтен е следният: "..един цвят не съществува сам за себе си,
понеже той се изменя, както знаем, под влиянието на съседния му цвят. Толкова повече
той не притежава сам по себе си нито някакво достойнство, нито красота. Качествата му
зависят от обкръжението, от онова, което наричаме също така негови допълнителни
цветове. По този начин с помощта на подходящи контрасти и съпоставения може да му се
дадат най-различни звучения".
Според ЙОЖЕН ДЬОЛАКРОА (1822-1863): ”Колкото по-лъскав е един предмет,
толкова по-малко се вижда собствения му цвят. В същност той става огледало, което
отразя околните цветове.”Той открива, че бялото има винаги зелени отражение,а сянката
му е виолетова. Забелязва,че на ярка светлина изобщо при ефекта, който наблюдава,
рефлексът трябва да получи от терена, който е позлатен, когато е осветен от слънцето, т.
е. жълт, от небето, което е синьо, и че тези два тона дават по необходимост зелен цвят.
Наблюдавал е, че на слънце тези въздействия се появяват по-ярко и почти рязко, но когато
изчезват, взаимоотношенията трябва да останат същите. Ако теренът изглежда по-малко
златист, когато няма слънце, рефлексът ще изглежда по-слабо зелен, не така ярък. Той
92

смята, че сивото е враг на всяка живопис. ”Картината ще изглежда почти винаги по-сива,
отколкото е в действителност, защото светлина я огрява косо.”
ПОЛ ГОГЕН (1848-1903) си задава въпроса за цвета: “ Наблюдавал съм, че играта на
сенките и светлините не създават оцветен еквивалент на никаква светлина... какъв ще е
тогава нейния еквивалент? Чистият цвят!”

Пол Гоген - "Таитянка"
ВАН ГОГ (1853-1890) разсъждава как цвета ще му помогне при рисуването на
четирите годишни времена: ” Пролетта е нежно, младо, зелено жито и розов ябълков цвят.
Есента е контрастът между жълтата шума и виолетовите тонове. Зимата е снегът с черните
силуети. Щом лятото е контрастът между сините тонове и оранжевия елемент в
златистобронзовия цвят на житото, би могло да се нарисуват отделни картини върху един
от контрастите на допълнителните цветове(червено – зелено; синьо – оранжево; жълто –
виолетово; бяло и черно), които биха изразили добре настроението на различните
годишни времена... ”

Ван Гог -" Лято"
ПОЛ СИНЯК (1863-1935) защитава виждането за цвета на поанталистите:
”Убеждението, че неоимпресионистите покриват своите платна с малки разноцветни
точки, е много разпространена грешка. Това ще докажем по-късно, обаче още сега
потвърждаваме, че този несъществен начин на точкуване няма нищо общо с естетиката на
художниците, в защита, на които се заема, нито с техниката, която те прилагат.
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Неоимпресионистът не точкува, той разделя.
Да разделиш, това значи да осигуриш максимум светлота, цветност и хармония
чрез:
1) Оптическото смесване на изключително чисти пигменти;
2) Обособяване на отделните елементи (локален цвят, светлинен цвят), всички
оттенъци и тонове на спектралните цветове, тяхното взаимно въздействие и т. н.
3) Установяване на баланс между елементите и техните пропорции (съгласно
законите на контраста, степенуване и светлота);
4) Избор на величината на допир на четката, пропорционален към размерите на
картината.
Така формулираният метод в тези четири точки ще ръководи цветово
неоимпресионистите;”
Както например ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИ (1866- 1944) пише в своята книга "За
духовното в изкуството": Когато погледнем към палитрата от цветове се осъществява едно
чисто физическо въздействие, тоест окото е очаровано от красотата и силата на цвета.
Тези усещания са чисто физически, и затова могат да бъдат само краткотрайни. При повисоко развитие на цвета, придобива вътрешна стойност и естествено вътрешно звучене.
При по-ниско равнище на психическа възприемчивост цвета може да има само
повърхностно въздействие, което изчезва след прекратяването на дразненето. По-ярките
цветове привличат повече и по-силно окото, а още повече и по-силно го привличат поярките и по-топлите: цинобърът привлича и запленява. Крещящото лимоненожълто след
известно наблюдение причинява болка на окото. Окото става неспокойно, не издържа
дълго гледката и търси вглъбяване и спокойствие в синьото и зеленото. При по-високо
развитие обаче от това елементарно въздействие се поражда по-дълбоко, което причинява
силно душевно вълнение. В този случай имаме психично въздействие, това е втория
основен резултат от въздействието на цвета. Тук се проявява психическата сила на цвета,
която предизвиква душевна вибрация. Първото елементарно физическо въздействие на
цвета се превръща в психическо и по този начин цветът достига до душата на зрителя.
Кандински разглежда как цвета въздейства на зрителя и стига до извода, че има два вида
въздействие - физическо и психическо.

Кандински- "Есен в Бавария"
Както, споменахме по-горе цвета не въздейства само на окото. Окото е просто
връзката между цвета и психиката на човека. Когато, Кандински е разсъждавал върху
въздействието на цвета, той си е задал следния въпрос: "Психичното въздействие дали е
пряко, или до него се стига по асоциативен път?"
За да си отговори на този въпрос, художника разглежда въздействието на всеки
цвят по отделно. Той смята, че понеже душата е свързана с тялото, възможно е едно силно
психическо изживяване да породи друго, съответстващо на него, по пътя на асоциацията.
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Както, пише той:
"Например червения цвят може да предизвика душевна вибрация, подобна на
причинена от пламъка, тъй като червения цвят е цветът от пламъка. Топлото червено
действа възбуждащо. Този цвят събужда спомен за друг физически фактор, който
безусловно оказва болезнено въздействие върху душата. Някой цветове могат да
изглеждат грапави, бодящи, докато други пък се възприемат като нещо гладко, подобно на
кадифе, та ни се иска да ги погалим (тъмен ултрамарин, хромовоокисна зелена, краплак).
Дори разликата между студено и топло на цветния тон се обяснява с това усещане. Има
също така цветове, които изглеждат меки (краплак), и други, които винаги ни се струва,
твърди (кобалтова зелена, зеленосин окис), така че прясно изстискалата от тубата боя
може да ни се види направо суха. Изобщо цветът е средство, да се упражнява пряко
влияние върху душата.".
От всичко това, можем да заключим, че цвета може да манипулира психиката на
човека.
Според Кандински, хармонията на цветовете трябва да се основава единствено
върху принципа за целесъобразното докосване на човешката душа. Само душата може да
напише законите за цветовете. Само психиката на човека може да спори за качествата на
цветовете. Всички ние изследваме свойствата на цветовете, но никой от нас не може да
твърди, че един цвят е по-хубав от друг. Всеки сам търси своята хармония, своя цветен
мир.
"Всеки знае, че жълтото, оранжевото и червеното внушават п представят идеи
на радостта и богатството".
Дьолакроа
"Цветът не може да се разпространява безгранично. Ние можем само да мислим
или да съзерцаваме духовно безграничното червено. Чуем ли думата "червено", то това
червено няма граници в нашата представа. Червеното, което не виждаме материално, а си
представяме абстрактно, събужда, от друга страна, известна прецизна или не прецизна
представа, която има чисто вътрешно, физическо звучене.
Когато това червено трябва да бъде дадено в материална форма (както в
живописта) то трябва да има определен тон, избран от безкрaйната редица на различните
червени, значи, така да се каже, трябва да се характеризира субективно и то трябва да бъде
ограничено върху плоскостта, ограничено от други цветове".
За основните групи свойства на цветовете пише Кандински, който разделя
цветовете на топли и студени, на светли и тъмни. Той веднага отделя четирите главни
звучения на всеки цвят:
.топъл цвят
светъл
тъмен

.студен цвят
светъл
тъмен

Кандински пише, че топлината и студенината са съвсем общо казано, склонност
към жълтото или към синьото. Разграничението се прави, така да се каже, на една и съща
плоскост, като цветът запазва основното си звучене, но това звучене става повече
материално или по-малко материално.Тук имаме хоризонтално движение при което
топлото се движи върху тази хоризонтална плоскост към зрителя, устремено е към него, а
студеното се отдалечава от зрителя. Това според Кандински е първият голям контраст по
отношение на вътрешната стойност. Вторият голям контраст за художникът е разликата
между бяло и черно, тоест между цветовете, които образуват вторият голям разделдвижението на цвета "към светло или към тъмно. Тези последните имат същото движение
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към зрителя или отдалечаващо се от него, но не в динамична а в статична-застинала
форма.
Кандински разглежда взаимодействието между цветовете:
"Ако например се опитаме да направи жълтото (типично топъл цвят) по-студено то
придобива зеленикав тон. По този начин жълтото получава до някъде болезнен и свръх
сетивен характер. Синият цвят, като съвсем противоположно движение, възпира
действието на жълтия, като накрая, при добавяне на все повече синьо, двете
противоположни движения се унищожават взаимно и настъпва пълна неподвижност и
покой. Възниква зеления цвят. Същото става и с белия цвят, когато бъде потъмнен с
черен. Той загубва устойчивостта си и накрая се получава сиво, което по морална
стойност е много близко до зеленото.

Кандински -"Жълто, червено, синьо"
Само, че в зеленото са скрити жълтото и синьото, които са безсилни, но могат
отново да станат активни. При сивото липсва тази възможност, защото то е съставено от
бяло и черно, а тези цветове не притежават активна сила, а се състоят, от една страна, от
неподвижно съпротивление и от друга-от неспособна на съпротивление неподвижно
съпротивление и от друга от неспособна на съпротивление неподвижност (стигаща до
безкрайност).”
Кандински, разглежда жълтото през всичките му нюанси. Той пише, че жълтото е
типично земният цвят. На жълтото не може да бъде предадена голяма дълбочина. При
охлаждане с помощта на синьо то получава, някакъв болезнен оттенък. Жълтите багри са
бесни по своята сила, за Кандински. Художникът твърди, че синьото е типично небесният
цвят. При силно вглъбяване то води до състояние на покой. Сливайки към черното се
променя и неговото звучене и води до призвук на печал. Преминавайки към светло, то
придобива по-безразличен характер, загубва се част от неговата интензивност. Колкото е
по-светло, толкова е по-беззвучно, докато стигне до пълен покой-бяло.
Идеалното равновесие при смесването на течи два диаметрално различни във всяко
отношение цветове ни дава зеленото, според Кандински. Той пише, че хоризонталните
движения се унищожава взаимно. Движенията от и към центъра също се унищожават
взаимно. Настъпва покой. Художникът пише, че прякото въздействие върху окото и
накрая чрез окото - върху душата, води до същия резултат. Абсолютното_ зелено, според
Кандински е най-спокойният цвят, който съществува: Той не се движи наникъде и няма
призвук на радост, тъга, страст. За Кандински изписаната в жълто картина излъчва
духовна топлина, а синята ни изглежда твърде охлаждащо, така зеленото действа пасивно.
При прехода към светло или тъмно зеленият цвят запазва първоначалния си характер на
безразличие и покой, като в светлото звучи по-силно първото, а в тъмното-второто. И това
е естествено, защото тези изменения се постигат с помощта на бяло- и черно. Кандински
прави характеристика и на бялото: “Бялото, което често бива смятано за не-цвят, ни се
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представя като символ на един свят, в който са изчезнали всички цветове, като
материални свойства и субстанции. От там идва едно голямо безмълвие. Затова и белия
цвят действа върху нашата психика, като едно голямо мълчание. По, това мълчание не е
мъртво, а е пълно с възможности. Това е мълчание, което може да бъде чуто и разбрано".
А, черният цвят звучи вътрешно, като едно – ”нищо” без възможности, като
”мъртво нищо”, което е настъпило след участието на слънцето. Черното е външно найбеззвучният цвят, дори най-слабо звучащият, звучи много по-силно. Не, като на фона на
бялото, на който всички цветове изглеждат тъмни и оставят след себе си омаломощен
звук. Сивото е беззвучно и неподвижно. Колкото по-тъмно става то, толкова по-голям
превес получава безнадеждността. При просветляването му нахлува нещо, като въздух.
Червеното, така както си го представяме, като безграничен, характерно топъл цвят,
действа вътрешно, като много жив, подвижен, неспокоен цвят, който обаче не притежава
лекомислен характер. Този цвят обладава способността да запазва до голяма степен
основния си тон и в същото време да изглежда характерно топъл или студен.
Потъмняването му с черно е опасно, тъй като мъртвото черно гаси горенето и го свежда
до минимум. Но, тогава пък възниква глухото, твърдо, слабо податливо на движение
кафяво, в което едвам, едвам се дочува звученето на червения цвят. При уместно
приложение на кафявото се поражда неописуема вътрешна красота: задържането.
Студеното червено, когато е светло, придобива още по-голяма телесност.
От топлото червено, усилено със сродно жълто, се получава оранжево. Червения
цвят обаче, който играе голяма роля в оранжевото, запазва за този цвят призвука на
сериозност.
Виолетовото е охладено червено във физическия и психическия смисъл. Затова то
носи нещо болезнено, угасено, има нещо печално в себе си.

Кандински-" Черно и лилаво"
Двата последни цвята, получени от сумирането на червено и жълто или червено и
синьо се отличават с доста неустойчиво неравновесие. При смесването на боите се
наблюдава склонност към загубване на равновесието.
Това трудно определимо въздействие на отделния, изолиран цвят, е основата, на
която се хармонизират различни стойности. Проникването на багрения тон, свързването
на два съседни цвята чрез примесване на единия към другия е основата, върху която често
се изгражда багрената хармония.
Въз основа принципа на антилогиката сега се поставя един до друг цветове, които
дълго време са били смятани за дисхармонични. Такъв с например случаят със съседство
на червено и синьо, цветове нямащи никаква физическа връзка помежду си, които обаче
тъкмо поради големия духовен контраст между тях биват избрани днес, като една от найсилно действащите, най-добре прилягащите хармонии.
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Много възможности предлага цветът, който правилно приложен може да излезе
напред или да отстъпи назад, да се устреми напред или назад и да превърне картината в
същество, носещо се във въздуха,-което е равнозначно на живописно разширяване на
пространството.
Кандински сътворява една богата палитра, чрез основните три цвята. Той
разглежда взаимодействието между самите цветове. Тяхната промяна при съседство с
различни цветове.
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ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА И ИНТЕРЕСА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІV
КЛАС В ОБУЧЕНИЕТО ПО ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА В УСЛОВИЯТА НА
ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА
Добринка К. Желева, Йорданка Ст. Пейчева
Резюме: Проведеното изследване доказва влиянието на съвременните компютърни
технологии върху мотивацията и интереса на изследваните ученици. Внедряването им в
технологичното обучение в ІV клас повишава учебните резултати по учебния предмет.
Това налага необходимостта от повишаване на компютърната грамотност на
преподавателите и разработване на по-атрактивни и разнообразни софтуерни продукти за
нуждите на обучението.
Ключови думи:Мотивация, интерес, технологично обучение, информационна среда
Актуалността на проблема за ефективно внедряване на информационните
технологии в съвременното обучение, ни провокира да осъществим изследване относно
влиянието на съвременните технологии върху мотивацията и интереса на учениците от
начална училищна степен за ефективно усвояване на учебното съдържание по домашен
бит и техника.
С развитието на технологиите всеки един аспект от живота ни бива засегнат от
тяхното влияние. В настоящия момент образователната система и изискванията, които
обществото поставя към нея, също преминават през етап на промяна, преустройване и
съвместяване с възможностите, които технологичния прогрес ни предлага. Модерните
компютърни технологии все повече отвоюват своето място и намират широко приложение
в процесите на обучение и учене.
Учебният предмет, който е основополагащ за развитието на технологичната
култура на учениците от началната образователна степен, е Домашен бит и техника. В
книга си „Конструиране на технологичното обучение в началното училище” Н. Цанев
определя технологичното обучение като „обучение, при което основен обект за изучаване
е технологията в различни аспекти – технически, естетически, екологически,
изследователски, морален” [2]. За да се осъществи това обучение, от основно значение са
учебните средства – материалните условия, при които и чрез които се провежда
обучението. Според Н. Цанев, интеграцията на компютърни технологии в обучението е
„най-мощно съвременно информационно средство с универсални възможности за
представяне на текст, образ, звук, мултимедия, хипермедия и комуникация” [2]. Той
твърди, че информационните технологии са най-пряко обвързани с технологичното
обучение. Това твърдение произлиза и се подкрепя от логиката, че технологията се
преподава най-добре посредством технология.
Информационните технологии са един от малкото учебни предмети, които са
иновативни и популярни и правят училището модерно, съвременно и близо до живота и
нуждите на обществото. Новите образователни технологии са ориентирани към
активиране на мисленето, творческо прилагане на наличните знания и търсене на
информация от учениците. Информационните технологии в началното училище целят
приобщаване на децата към компютърната култура, където компютърът се разглежда не
просто като инструмент, а като интелектуално предизвикателство. Точно с това си
качество той е и най-привлекателен за учениците. Обучението на малките ученици (14 клас) по информационни технологии предлага една нова нетрадиционна среда, която
провокира знанията, уменията и въображението им с богатите възможности за
разнообразни дейности, за реализиране на всякакви проекти, за изпробване на варианти,
за търсене на нови подходи, стратегии и решения в учебните часове.
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Началната училищна възраст е период на функционално ограмотяване на
личността и е от изключителна важност за осъществяване на началната компютърната
грамотност като предпоставка за мотивацията й за усвояване на знания и умения през
целия живот. Мотивацията и интереса са движещите сили, които стоят зад всички
действия на индивида. Без мотивация и интерес, способността за учене намалява. Макар,
че човек се ражда със способността и необходимостта да учи, не е задължително
обучението да протече във формална среда. Учащите имат нужда от специален стимул за
активни, целенасочени и постоянни усилия в ученето. Мотивацията е това, което ги кара
да изискват, трансформират и използват знанията. При учащите тя е свързана с желанието
за участие в процеса на обучение.
Факторите, които определят мотивацията на учениците, са:

Заинтересованост – умерената заинтересованост стимулира учебния
процес. Когато няма заинтересованост, учениците работят зле или въобще не работят.

Влияние на чувствата върху учебния процес – учениците са склонни да
вложат много усилия, когато им е интересно и приятно, когато предвкусват успеха от
работата си.

Успех – това е третият фактор, който оказва влияние върху мотивацията за
учене.

Интерес – той се създава. Може да се развие по два начина: акцент върху
новото в учебния материал и преподаване на учебния материал, пречупен през гледната
точка на ученика.

Обратна връзка – рефлексия. Тя помага както на учителя, така и на
учениците да осъзнаят нивото на усвоеност на учебния материал.
Научната и информационна революция поражда необходимостта от повсеместна
компютъризация на образованието и бързото му адаптиране към новите социалноикономически условия. От образователната система се изисква максимално бърза
адаптация към променящите се условия, така че нейната цел да бъде насочена не само към
днешните потребности на обществото, науката, технологиите, а и към тяхното
приложение и изменение в бъдеще. Вследствие на това училището формира и изгражда
умения за общуване с компютърната техника, за да осигури връзката на младото
поколение със социалното приложение на компютърните технологии [1].
Проведохме изследване с цел проучване на възможностите на обучението по
домашен бит и техника в ІV клас за повишаване на мотивацията и интереса на учениците
в условията на информационна среда. Проучването бе насочено към интереса на
учениците от началния етап на СОУ ”Васил Левски” гр. Долни чифлик към учебния
процес по учебния предмет, осъществяван по традиционната методика и чрез внедряване
на информационно-комуникационните технологии. В изследването участваха два класа от
СОУ ”Васил Левски” - експериментална група от ІVа клас (20 на брой) и контролна от ІV
г клас (21 на брой).
Формулирахме основните задачи, произтичащи от декомпозирането на целта:
1. Да се проучи състоянието на проблема за интегриране на обучението по
домашен бит и техника с информационните технологии с цел повишаване степента на
мотивация и интерес у учениците.
2. Да се изследва входното ниво на учениците от експерименталната и контролна
групи по отношение на изследваните показатели.
3. Да се създаде и внедри експериментална система за обучение.
4. Получените резултати да се анализират и да се направят съответни изводи по
разглеждания проблем.
Нашите очаквания за резултата от проведения експеримент се свързват със
следната работна хипотеза: експерименталното обучение, основаващо се на интегриране
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на информационните технологии с обучението по домашен бит и техника в ІV клас,
допринася за повишаване на мотивацията и интереса на учениците, както и тяхната
продуктивност.
Обект са знанията от областта на технологичното обучение и творческите
способности на учениците, придобити в процеса на експерименталното обучение.
Предмет са учебните резултати по домашен бит и техника на изследваните
ученици от ІV клас н а СОУ ”Васи л Л ев ски” г р. Долн и чи фли к .
Експериментът включва следните теми:

„За Коледа и Нова година”;

„В Интернет”;

„Платноходка”;

„Украса”.
Следвахме следните основни акценти при подготовката на уроците:
1. Овладяване на нова, допълнителна информация от Интернет по темите, чрез
които се реализира експерименталното обучение. За целта използвахме следните подходи:
– Предварително подготвяне на материали от учителя под формата на отделни
кадри, видео-файлове, мултимедийни презентации, както и директно ползване на
предварително набелязан сайт от Интернет, за да могат учениците да се убедят във
възможността, бързината и начина за намиране на полезна информация в Интернетпространството;
– Подготвяне на презентации с материали, събрани предимно от учениците. За
целта се посочват подходящи сайтове, всеки ги проучва и изпраща на определена
електронна поща онова, което смята, че е полезно и интересно. На базата на събраните
материали се оформя презентация по съответната тема. В случая продуктът е резултат от
съвместната работа на учителя с класа.
2. Във връзка с формирането на умение за технологично планиране, се използват
следните възможности на информационните технологии:
- сканиране на изображенията, отразяващи технологичния алгоритъм за
изработване на изделията, дадени в учебника, след което се разделят и представят
разбъркано. Учениците трябва да ги подредят в логически порядък. За да се справят с тази
задача, те трябва да осмислят и да разберат технологията, което всъщност е целта на тази
дейност;
- създаване на условия за свързване на наименованието на операцията със
съответното изображение;
- представяне на непопълнено технологично табло, отстрани се записват
необходимите думи, на които учениците трябва да намерят съответното място в него.
В тези разнообразни дидактични ситуации учениците овладяват умения за работа в
проблемни ситуации, а също така се запознават с някои основни инструменти за работа в
областта на информационните технологии Формира се и умение за технологично
планиране, усвоява се правилната терминология.
За оценяване на резултатите от настоящото изследване, формулирахме следната
система от критерии и показатели:
Първи критерий: Степен на проявен интерес към учебното съдържание
Показатели
Система за оценяване
1. Проявен интерес към Ниска степен
1 точка
информацията, поднесена Средна степен
2 точки
чрез ИКТ
Висока степен
3 точки
1 точка
2. Проявен интерес към Ниска степен
технологиите, представени Средна степен
2 точки
чрез ИКТ
Висока степен
3 точки
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Първи показател - Проявен интерес към информацията, поднесена
чрез ИКТ.
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От получените резултати, отразени в диаграмата се вижда, че по-висока степен на
изследваното умение има експерименталния клас. Слабите постижения на учениците,
оценени с ниска степен по отношение проявения интерес към информацията, поднесена
чрез ИКТ в експерименталния клас са 4%, а в контролния - 9%. Средно ниво показват
23% от учениците в експерименталния клас, а в контролния този процент е двойно повисок – 45,5%. Значителен е превеса на резултата от областта на високата степен в полза
на експерименталния клас - 73%, спрямо контролния, който е 45,5%.

Втори показател- Проявен интерес към технологиите, представени
чрез ИКТ

80%
60%
40%
20%
0%
експериментален
клас

ниска степен
средна степен
висока степен
контролен клас

Учениците, които са проявили интерес към технологиите, представени чрез ИКТ
показват високо ниво на умение за намиране на информация са 64% от експерименталната
група, и 32% в контролната.
Тези, които не са проявили интерес към технологиите представени чрез ИКТ и са
получили 1 точка (ниска степен) са 9% от учениците в ЕГ и 14% от КГ. Тук разликата е с
един ученик. В експерименталния клас съответно средна степен показват 27% от децата, а
в контролния – 54%.
Втори критерий: Продуктивност в учебно-трудовата дейност
Показатели
1. Овладяване на нови знания

2. Проява на оригиналност
3. Брой на предложените решения

Система за оценяване
1 точка
Ниска степен
Средна степен
2 точки
Висока степен
3 точки
Ниска степен
1 точка
Средна степен
2 точки
Висока степен
3 точки
Ниска степен
1 точка
Средна степен
2 точки
Висока степен
3 точки

Проявен интерес към информацията, поднесена чрез ИКТ
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Първи показател - Овладяване на нови знания
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От диаграмата се вижда, че повече ученици от експерименталния клас са работили
по-задълбочено и показват, че са овладяли по-голям обем от знания. Разликата е голяма в
процентите на ниските и високите нива.
В експерименталния клас, учениците с ниско ниво на знания са едва 4%, а в
контролния са 18%. С 14% са оценени знанията на учениците от средното ниво в
експерименталния клас, а с 41% са оценени знанията на учениците от контролния клас.
Разликата между двата класа във високото ниво е значителна - 82% са учениците от
експерименталния клас, показали задълбочени, пълни знания по темата и едва 41% - в
контролния клас.
Всичко това е резултат от системното включване на учениците от ЕГ в подобна
дейност – самостоятелно овладяване на нови знания като са стимулирани и насочвани да
използват разнообразни информационни източници.

Втори показател - Проява на оригиналност
100
ниска степен

50
0

средна степен
висока степен
експериментален контролен клас
контролен клас
клас

При изпълнение на задачата за проект на картичка с посочени задължителни
елементи, учениците от експерименталния клас демонстрират по-висока степен на
точност и прецизност спрямо контролния клас. Покриват в по-висока степен поставените
изисквания, тъй като владеят съответната информация по-добре и успяват по-добре да я
приложат в конкретната ситуация. Това се вижда от получените резултати в, отразени в
диаграмата.
Процентът на учениците, оценени с ниско ниво в експерименталния клас е само
5%, а в контролния - с няколко пъти повече – 18.5%. Ученици, оценени със средно ниво
на справяне с поставената задача в експерименталния клас са 45%, а контролния – 36%.
Отлично справилите се ученици, оценени с високо ниво в експерименталния клас са 50%,
а в контролния с 5% по-малко – 45%.

Трети показател- Брой на предложените решения
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Повече деца от експерименталния клас успяха да предложат решения, отговарящи
на проекта – 82%, спрямо 59% от децата в контролния клас. В експерименталния клас
само 1 ученик (5%) се е справил задоволително с практическата задача, а в контролния –
9%. Децата, показали средна степен за даване на решения в експерименталния клас са
13%, а в контролния с 19% повече – т.е. 32%. Отлично справилите се ученици, оценени с
високо ниво на степен на предложени решения в експерименталния клас са – 82%, а в
контролния 59%.
Считаме, че по-високите резултати на ЕГ се дължат на експерименталното
обучение, при което използването на информационните технологии допринася за подобро осмисляне и съотнасяне на планираната дейност под формата на графични
изображения (схеми, проекти, рисунки) със съответните операции.
В заключение могат да се направят следните изводи след провеждане на
изследването и анализа на резултатите от него:

Интегрирането на информационните технологии в уроците по
домашен бит и техника в ІV клас, води до повишаване ефективността на
обучението по домашен бит и техника.

Учениците се убеждават, че Интернет – пространството е възможност
за информационно обезпечаване на учебния материал с по-актуална и интригуваща
информация. Системната работа в тази насока води до формиране на умение за
обобщаване на информацията и отделяне на важното от второстепенното.

У учениците се формира в по-висока степен творчески подход при
решаване на практически задачи (предлагат повече и по- оригинални идеи),
вследствие на вариативността, която учителят им е демонстрирал по време на
експерименталното обучение в условията на информационна среда.
Получените резултати и направените изводи доказват верността на издигнатата
хипотеза за ефективността на експерименталното обучение, осъществено чрез използване
на информационните технологии в обучението по домашен бит и техника в ІV клас, да
повиши мотивацията и интереса на учениците, както и тяхната продуктивност.
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ПЛАСТИЧНИТЕ И ЖИВОПИСНИ ПОХВАТИ В ТВОРЧЕСТВОТО НА СИРАК
СКИТНИК
Доротея Васева, проф. Димитър Чолаков
Сирак Скитник и значението на неговото многостранно дело в българската
художествена култура е било непрестанно оспорвано. Макар възхваляван и отричан,
необикновеното съчетание на няколко таланта и новаторските му приноси способстват за
утвърждаването на творческата му личност почти с парадоксална категоричност. Още с
първите си стъпки на поет, художник и критик през 30-те години на ХХ век предизвиква
критичната реакция на различни интелектуални кръгове. Но живописният и графичният
му модернизъм въодушевлява редица представители на младата генерация творци.
Едва през 70-те години на ХХ в. мълчаливата реабилитация разкрива постепенно
истината за творческото дело на художника сред творците и изкуството от началните
десетилетия на миналия век.
Поради това ЦЕЛ на настоящата работа е да проследи творческата еволюция на
художника въз основа на критически статии и публикации от 20-40-те години на миналия
век.
В първа част, Житейски и творчески път, се проследяват основните биографични
моменти, свързани с израстването на Панайот Тодоров Христов, с псевдоним Сирак
Скитник, и формирането му на творец в ранния период на изявите му.
Роден в Сливен, завършил Богословското училище в София, той първоначално
работи като учител преди да замине за Петербург, където учи живопис в частното училище
на Леон Бакст (състудент на Марк Шагал и Василий Кандински).
Младият творец се присъединява към групата „Мир искусства“, която в края на
ХІХ в. и началото на ХХ в. се оформя като център на руския художествен авангард.
Запознава се с модерните течения в европейското изкуство, изпитва влиянието на
Петербургската декоративна школа, към която се отнасят такива творци като Николай
Рьорих, Инан Билибин, Кузма Петров-Водкин и др.
Неговата единствена стихосбирка „Изповеди” от 1910 г. не намира прием от страна
на критиката, но дебютът му на художествен критик се превръша в събитие за 1911 г. В
последвалите си статии той излага своите естетически принципи и поставя проблеми от
областта на теорията на изкуството.
През 1912 г. се завръща в България и участва в Балканската война.
Първата му голяма статия след войната е посветена на „Изкуството ни през
войната”. Отпечатана е в първия брой от първата годишнина на сп. „Златорог” (1920). В
нея анализира автономната сила и изразителност на пластичния език. В статията
„Художникът и видимостта” (сп. „Златорог”, 1922) поставя на разглеждане въпроса за
същината на „творческото познаване”.
От началото на 20-те години на ХХ век, когато Художественото училище се
преобразува в Художествена академия, Сирак Скитник следи редовно изложбите и
дипломните работи на завършващите обучението си студенти. В институцията на
Академията и в системата на академичното обучение Сирак Скитник вижда един от
главните виновници за творческата дезориентация на подрастващия български творец. С
голяма загриженост и любов Сирак Скитник търси дарования, открива и изтъква техните
първи колебливи изблици на талант. Измежду всички най-тачени и най-възхвалявани от
него български художници за периода до края на 20-те години от миналия век безусловно
са Никола Петров, Иван Милев и Владимир Димитров-Майстора.
В статиите си Сирак Скитник анализира проникновено същността на творчеството,
умело боравейки с формата на словото, с ритъма и специфичната багра на метафорите. До
началото на 30-те години на миналия век Сирак Скитник утвърждава делото на много
105

съвременни майстори на палитрата. Навсякъде преценката му е точна и успява да предаде
най-характерното за съответното творчество. Отхвърля задоволството от случайни
постижения и елементарни задачи и настоява за изработване на задълбочен поглед върху
изкуството.
Втора част, Творчески път, акцентира върху призива му за живо изкуство със
статиите „Къде?”, „Формално изкуство” и „Пътища в нашата живопис”, публикувани
през 1930 г. в сп. „Златорог”.
Сирак Скитник анализира нерадостната картина на насоките, в които се движи
българската живопис. Той е против безличното наподобяване на натурата, в което
отсъства най-важното: живата душа на природата, тайната, която прави жизнените
форми безсмъртни. „Предметността е доведена до абсурд в нашата живопис –
предметност, в която земната материя липсва, а се дава някаква опростачена
етнография на формите. Това е най-нисшето стъпало в живописта”, пише той. Като
говори за нашенския „естетизъм” подчертава, че у нас натурализмът като насока тепърва
ще си търси пътя. И нашият художник тепърва ще трябва да заживее с натурата, за
да почувствува нейната първична суровост и сила – и да разбере, че нейната същност не
е във външното.
В подраздел 2.2., Идеята за художествената критика, се изяснява типът
претворяване от страна на художника. Според него художникът е длъжен да усети пулса на
съвремието, да го разбере и да му бъде верен, а не да подражава на стари образци, които
наистина понякога може и да са необходими, но безусловно са анахронични.
Съчетавайки по уникален начин качествата на критик и на художник, Сирак
Скитник подчертава необходимостта от натрупването на знания „у критика, което
безусловно се отразява и върху третирането на проблеми, свързани с живописната и
пластичната техника”. Той уточнява, че е нужно да се знае „цената на линията. Нужно е
да се знае цената на краската. Нужно е да се знае цената на два тона, стоящи един до
друг. А също и за отношението между старото и новото изкуство, за класическото и
модерното, за подражанието и творчеството, за ролята на условността в художественото
изображение”. За Сирак Скитник „изкуството е преди всичко къс душа, а после
преобразена видимост… Условност? Но с що ще докажем, че и нашето изкуство не е
условност – ние, убедените, че то „изобразява” действителността?”
Поместени са мненията на Гео Милев и Чавдар Мутафов за твореца. В рамките на
юбилейната изложба „25 години Художествена академия“ Сирак Скитник е не само
участник, но и член на изложбения комитет. А в изложбата на художниците от Дружество
„Родно изкуство“ Сирак Скитник показва картини с подчертано индивидуален облик.
През декември 1922 г. Сирак Скитник печели конкурс на Министерството на
просветата за декоративна живопис с композицията си „Благовест“. Монохромността, с
която е изградена композицията, нейната декоративност, напомняща за иконичните образи,
които ученикът Панайот в Самоков е съзерцавал дълго, са онези средства, които
превръщат платното „Благовест“ в една от емблематичните творби в българското
изобразително изкуство.
Като новатор той няма предходници. Характерно е вярното му чувство за
автономната сила и изразителност на пластичния език, интересът към историята, към
мистичния дух на старината и наивната непосредственост на примитива. В увлечението си
по декоративната живопис особено акцентира върху ритъма на линеарните, колоритните и
фактурните стойности на композицията.
В подраздел 2.3., Илюстраторът, Сирак Скитник е представен с рисункиилюстрации към „Български балади“ от Теодор Траянов и с работата му в сферата на
книжната графика (илюстрация и оформление в оформянето на „Поеми” на Едгар Алън
По, „Марионетки” на Чавдар Мутафов, „Български балади” на Теодор Траянов и много
други). За рисунките, поместени в тази книжна продукция, Максимилиян Киров отбелязва,
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че не са описателни и илюстративни. „С тези качества илюстрациите му поставят за първи
път в нашата книжна графика проблема за тълкуването на конкретния литературен текст“.
Те са новаторски сред визуалният език на българския периодичен печат от 20-те години на
ХХ в. и неговия „демодиран” език на сецесиона.
В духа на авангардистката стилистика е оформена корицата на „Везни”, на
„Пламък”, „Златорог”: строга графична корица, разчитаща на изчистване и редуциране на
изобразителността в печата (изполване на езика на резките линии и динамичните
композиции, на редуцираните фигурални форми и настъплението на буквата по модела на
Der Sturm). През този период всекидневният бит на градския човек, от пощенските и
илюстрованите картички до украсата на дома и мебелите са в тривиален сецесион,
превърнат в мода.
В подраздел 2.4., Идеята за твореца, се разглеждат схващанията на Сирак
Скитник за твореца като „творческо умение и ясен път”, като умение да прониква в
същността на нещата, да разкрива „формата” – оная първична „форма”, която лежи
„отвъд” сетивното, но обуславя неговата специфична структура. В този смисъл е и
разбирането му за условността в изкуството. Според Сирак Скитник тази „същност”, тази
„първична форма” е особена сплав от обективно и субективно, от външно и вътрешно, от
зрителни впечатления и емоционални преживявания. Художникът трябва във всичко да се
стреми да прониква отвъд видимите форми на нещата.
Освен талант, освен професионални знания и техническа сръчност, освен
упоритост и воля, художникът се нуждае от ясен творчески мироглед.
Не само в критическата си дейност, но и като художник Сирак Скитник счита, че
художникът трябва да бъде верен на своето време. 20-30-те години на ХХ век са изпълнени
с атмосфера на тревоги, депресия, страх и несигурност. Едва ли отразяването й е
възможно с изкуството на предвоенните реалисти и техните класически, безстрастни и
студени академични средства, прилагани към патриархални, битови сюжети, красиви
природни гледки и пищни натюрморти или прецизно изписани портрети на спокойни,
хармонични, самоуверени личности.
В трета част се разглеждат Стилът и творческият процес през 20-те години на
ХХ в., който е период на декоративната неофолклорна образност на „Родно изкуство”. В
движението „Родно изкуство” линията е основа на композицията. Една декоративна
композиция се строи в цялото картинно поле като голям орнамент – с повторимост на
отделни микроелементи и обтекаемост на форми.
Декоративното се съизмерва с понятията духовност и синтез, които намират
теоретичното си обобщение и в естетиката на Кандински чрез понятията “синтез,
съзерцание, орнамент, декорация, стилност, духовности и абстрактност”. Според Сирак
Скитник новото изкуство изисква „усета за съвременност”, а „формалните средства”
трябва да се търсят, като при това изходната точна за твореца трябва да бъде самият живот.
В четвърта част, Художественият език и неговите пластични и живописни
похвати, се разглежда практиката на художника и неговото схващане за новия език с ново
третиране на формата, колорита, пространството, фактурата, с нова стойност на
пластичните метафори и символи, с нова структура на композицията чрез разнообразие на
гледните точки, едновременност на различните възприятия, условност и свобода.
В този език могат да се съдържат синтактични елементи от много съвременни
художествени насоки: сезанизъм, синтетизъм, експресионизъм, кубизъм, симултанеизъм,
футуризъм, сюрреализъм, нова вещественост и пр. Сирак Скитник е измежду първите
критици у нас, които осъзнават родството между съвременност и традиция.
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ПРОФИЛАКТИКА НА ДЕВИАНТНОТО ПОВЕДЕНИЕ
Екатерина Люцканова
Като цяло профилактиката на девиантното поведение предполага система от общи
и специални мероприятия на различни нива на организиране: общодържавни, правни,
обществени, икономически, медико-санитарни, педагогически, социално-психологически
за предотвратяване на отклонения, където най-важното е недопускане на първи опит в
правонарушенията. Условията за успешност в профилактичната работа са нейната
комплексност, последователност, диференцираност и своевременност. Последното
условие е особено важно в работата с активно формиращата се личност, с подрастващите.
Дейността по предотвратяването на девиантното и деликвентното поведение предполага
преди всичко изучаването на причините и природата на тези социални явления. В
основата на разработването на програмите от комплексни профилактични мерки стоят
изследванията в различни отрасли на знанието: правни науки, криминология, социология,
психология, педагогика, медицина. Важно място в съвременната превантивна практика
заема дейността на социалните работници и педагози.
Социалната профилактика на девиантното поведение на подрастващите изпълнява
многообразие от функции най-значими от които са: регулативно-предупредителна
функция, обезпечаваща, защитна, възпитателна, контролираща, корекционна. В рамките
на профилактиката на продрастващите възпитателната функция има първостепенно
значение, чиято ефективна реализация в голяма степен определя позитивната насоченост
на личността на детето. Възпитанието практически присъства във всеки обществен
институт и решава конкретни задачи по формирането на социално приемлив член на
обществото, насочено е към усвояване на личностни и обществени ценности, нравствени
изисквания, норми и принципи.
Изхождайки от функциите на профилактиката на социалните отклонения се
отделят основни задачи, които трябва да се решават в хода на нейната дейност, а именно:
 мониторинг, анализ и прогноза на явленията (процесите, факторите, причините,
условията), детерминиращи социалните отклонения в средата на
непълнолетните;
 изучаване на специфичните особености на непълнолетните, които водят до
личностни деформации и формират мотивация за отклоняващо се поведение;
 отстраняване или ограничение на влиянието на негативните социални фактори,
способстващи нравствено-психическата деформация на личността на
непълнолетните;
 постоянно откриване на лицата, характеризиращи се с нравствени аномалии и
нестандартно поведение;
 активно профилактично-рехабилитационно въздействие на негативните фактори
на непосредственото социално обкръжение (микросредата) на личността.
Профилактиката на социалните отклонения има различни нива на въздействие. На
базата на вертикална диференцияция се отличават нива, които:
1) предоставят решението на социални проблеми от жизнедейността на
обществото, което намира своето отражение в социално-икономическите и
културно-духовни трансформации;
2) предполагат предупредително-профилактично въздействие над конкретни
социални групи и слоеве на населението;
3) непосредствено са свързани с индивидуално-профилактичното въздействие над
конкретни лица за отстраняване на личностни деформации и позитивно
изменение на системата от ценностни ориентации.
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В системата на профилактика на девиантното поведение на подрастващите се
отделят: (1) общо-социална профилактика; (2) специална профилактика – която се състои
от различни по характер, форма и съдържание специални икономически, възпитателни,
правови, организационни и други мероприятия, непосредствено насочени към
отстраняване и неутрализация на причините на конкретните форми на девиации. Сред
специалните предупредителни мерки се различават индивидуална профилактика, която се
реализира с помощта на коригираща, регулираща, задържаща въздействието, насочено
към конкретни форми на девиантно поведение.
Тъй като отклоненията могат да са предизвикани от различни причини и
обстоятелства могат дасе различат няколко типа мероприятия:
 неутрализиращи;
 компенсиращи;
 предотвратяващи, възникването на обстоятелства, способстващи социалните
отклонения;
 отстраняване на такива обстоятелства;
 контролиращи провежданата профилактична работа и нейните резултати
Световната организация по здравеопазване определя следните нива на
профилактична работа: първична, вторична, третична.
Първичната профилактика е насочена към отстраняване на неблагоприятните
фоктори, предизвикващи определено явления, а също и към повишаване устойчивостта на
личността към влиянието на тези фактори и възпитаване на позитивно ориентирана
личност. Тя трябва широко да се прилага сред подрастващите.
Вторичната профилактика е насочена към ранното проявление и рехабилитация на
нерно-психическите нарушения и работа с „рисковите групи”, например деца, имащи ярко
изразена склонност към формиране на отклоняващо се поведение без да е проявено в
настоящият момент.
Третичната профилактика решава такива специални задачи, като лечение на
нервно-психични разтройства, съпровождащи нарушенията в поведението. Тя е насочена
към предотвратяване на рецидиви при лица с вече сформирано девиантно поведение.
Най-ефективна е формата на въздействие на условията и причините, дерминиращи
девиантно поведение, в ранните етапи на проява на проблема.
Отличава се също и ранна и късна социална профилактика. Ранната се разглежда
като дейност по създаване на условия за успешна социализация, приобщаване към
социалните норми, ценности и култура, съзнателна активна дейност, а също и
неутрализация и отстраняване на причините за девиации у подрастващите. Късната
профлактика се разглежда като мерки за корекция и поправяне на подрастващи, чието
поведение вече не се вписва в обществените стандарти.
В профилактичните технологии се отделят следните оновни подходи:
1) Информационен подход. Основава се на това, че отклоненията в поведението на
подрастващите от социалните норми произтичат от това, че те просто не ги знаят.
Следователно, основно направление на работата трябва да стане информирането на
непълнолетните относно техните права и задължения, за изискванията предявени от
обществото и държавата към изпълнение на установените за дадената възрастова група
социални норми. Това може да се осъществява черз средствата за масова информация,
киното, театър, художествена литература и други произведения на изкуството, а също и
чрез система на социално обучение с цел формиране правосъзнанието, повишаване на
образоваността, усвояване на морално-нравствените норми на поведение в обществото;
2) Социално-профилактичен подход. В качеството си на основна цел разглежда
появата, отстраняването и неутрализацията на причините и условията предизвикващи
различни по род негативни явления. Същността на този подход се състои в системата от
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социално-икономически, обществено-политически,
организационни,
правови
и
възпатителани мероприятия, които се провеждат от държавата, обществото, конкретни
социално-педагогически институции и социални работници за отстраняването или
минимизацията на причините за девиантното поведение;
3) Медико-биологичен подход. Състои се в предпазване от възможни отклонения
от социалните норми чрез целенасочени мерки с лечебно-профилактичен характер по
отношение на лица, страдащи от различни психични аномалии, т.е. патология на
биологично ниво.
4) Социално-педагогическият подход се заключава във възстановяването или
корекцията на качествата на личността с девиантно поведение, особено неговите волеви и
нравствени качества.
Ефективността при привеждането на една или друга технология на социална работа
в профилактиката на девиантното поведение може да бъде обезпечена само при условие
на задължително включване на следното: насоченост към премахването на източниците на
дискомфорт както у самото дете, така и в социалната му среда и едновременно с това
създаване на условия за придобиване на необходимия опит за решаване на възникващи
проблеми; обучение на детето в нови навици, които помагат да се достигнат поставените
цели или да се съхрани здравето; решение на още невъзникнал проблем и предотвратяване
на възникването му.
Така под профилактика на девиантното поведение в социалната работа се разбира
преди всичко научно обосновано и своевремнно предприемане на действия, насочени към
предотвратяване на възможни физически, психологически и социокултурни обстоятелства
за отделните деца, навлизащи в групата на социален риск; съхранение, поддържане и
защита на нормалното равнище на живот и здраве на детето; съдействие на детето в
досигането на социалнозначими цели и разкриване на вътрешният му потенциал.
Програми за профилактика. Те предполагат целенасочено планиране и
организиране на работата по предотвратяване на отклоняващото поведение на личността.
За създаването на такава програма е важно да се разбере към каква категория от
населението е насочено въздействието, какви са времевите рамки, въздействието върху
самата личност ли ще се осъществява или върху обкръжаващата среда, какви са целите и
съдържаниието на работа и в каква форма това ще се случи.
В зависимост от времето на въздействие програмите се разделят на постоянни,
системни и периодични.
Постоянните програми предлагат модел на профилактика, която действа постоянно
в определено място (например училище). Провеждат се регулярни профилактични занятия
с деца, учители, осъществява се подготовка на специалисти, които ще продължат
постоянната профилактична работа.
Системно действащите програми предполагат провеждането на регулярни
профилактични мероприятия, разчетени в определен промеждутък от време (няколко
месеца, няколко пъти в годината).
Периодично действащите програми представляват несистематична периодична
профилактична дейност по провеждане на мероприятия, които ни карат да се замислим за
„здравият“ образ но живота. Те могат да се окажат за някои хора повратна точка за начало
на нов живот.
Профилактичните програми могат да носят комплексна (социална) или психопрофилактична насоченост. Комплексни са например програмите за предотвратяване на
наркозависимости в средата на подрастващите. Целта е да се намалят мащабите на
употребяване на наркотични и психотропни вещества, създават се сайтове, води се
антинаркотична пропогонда, издават се публикации.
Превантивните психологически програми се делят на две категории (1) личностноцентрирани (с преобладаващо въздействие на определени характеристики на личността и
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личностните ресурси); (2) средово-центрирани (с преобладаващо въздействие на
социалната среда, общественост, родители, учители, връстници). Най-ефективно е
едновременното въздействие на средата и на личността.
Използвана литература:
1. Беличева, С., Основи превантивной психологии, Москва, 1994
2. Змановская, Е., Девиантологоия, Москва, Академия, 2003
3. Змановская, Е., В. Рыбников, Девиантнное поведение личности и групы, Питер,
2010
4. Карагьозов, И., Проблеми на специалната педагогика
5. Кондратенко, В., Девиантное поведение у подростков. — Минск, 1988.
6. Макартычева, Г., Коррекция девиантного поведения Тренинг для подростков и их
родителей, Санкт-Петербург, 2007
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ЖЕТОННАТА СИСТЕМА ЗА МОДЕЛИРАНЕТО НА ПОВЕДЕНИЕТО
Екатерина Люцканова
Жетонната система е една от използваните в бихевиористичната терапия техники,
която може да е адаптирана за нуждите на социалната педагогика. Същността й се
изразява в награждаване с жетони за участие в определена позитивна дейност с цел да се
поощрява и утвърждава желано поведение. Жетонът е символичен заместител –
картонче, оценка, значка, предмет, определена сума пари. Награждаването е съпроводено
с вербални и невербални средства, които изразяват социално одобрение. Тази техника
намира практическа реализация в различни институционални условия като:
-учебни заведения;
-специализирани институции за деца и възрастни (доставчици на социални услуги);
-терапевтични центрове.
Някои читатели вероятно ще я разпознаят в съществуващата преди няколко
десетилетия техника с червени и черни точки (или пчелички и бръмбърчета), използвана
от педагозите в детските градини.
Изключително успешно се прилага като метод за овладяване на проблемно и/или
неприемливо поведение сред децата (и възрастните), при терапия на зависимости, при
обучение на деца от аутистичния спектър, хиперактивност, фобии, интелектуална
недостатъчност и др. Много от използваните техники и способи в тази и подобни системи
са познати и се ползват ежедневно в общуването и с деца и с възрастни. Различното е, че
тези средства, които обикновено прилагаме интуитивно, не винаги последователно и
правилно, в програмите, които използват подкрепянето, са систематизирани.
На първо място в изложението ще се спрем на това какво означава подкрепление?
„Всяко последствие, което увеличава силата или вероятността поведението да се появи
отново, се нарича подкрепление“ (Михова, З., А. Николова, Ю. Попова, В. Вълова, И.
Георгиева, 1993, стр. 22). Подкреплението е един тип последствие. Най-общо,
последствията от някакво поведение могат да бъдат положителни и отрицателни
(Андреева, Л., 2007, стр. 306). За да определим дали дадено следствие действа като
подкрепление, трябва да се види доколко това следствие води до засилване на
поведението. Онова, което е подкрепящо за едни, може да се окаже неефективно за други.
Подкрепителите се определят единствено чрез ефекта на засилване на поведението, а не
дали подкрепящото събитие е положително и желано. Факторите, които обуславят тези
вариации са възрастта, темперамента, ценностната система,
целеобразуването,
предишният опит.
Съществуват две основни подкрепящи действия – положително подкрепление и
отрицателно подкрепление. Положителното подкрепление се състои в даването на нещо
добро и желано. То засилва реакциите на стимулите, така че се заучава подходящо
поведение. Като последствие от това е, че не само ситуацията, но и човека който дава това
добро стават сами по себе си подкрепящи. „С други думи, родители, учители и деца, които
са се научили да прибавят добри неща ще станат обичани и ефективни източници на
подкрепа“ и понякога дори не знаят за това (Михова, З., А. Николова, Ю. Попова, В.
Вълова, И. Георгиева, 1993, стр. 23). Затова подобни хора привличат повече другите към
себе си. Второто подкрепящо действие е отрицателното подкрепление. „То се появява
тогава, когато средата отслабва реакциите на стимулите, така че се избягва
неподходящото поведение. С други думи, вместо да се представя положителен стимул,
при отрицателното подкрепление се отстранява отрицателен стимул“, т. е. избягва се
неприятна, болезнена ситуация.
(Андреева, Л., 2007, стр. 307). Отрицателното
подкрепление не се използва преднамерено в жетонните системи, но хората, които се
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интересуват от тях трябва да са запознати с неговия ефект, тъй като е често използвано,
макар и неосъзнато, средство.
Изходна позиция в стартирането на подобна техника е да се определи как искаме да
моделираме поведението, т.е. кое поведение искаме да отстраним и кое да формираме.
Важно условие в началото е да се определи дали даден стимул е наистина подкрепящ за
конкретният субект, защото често проектираме нашите желания върху другите: щом аз
обичам шоколад – и другите обичат шоколад; ако на едно дете му харесва учителят да го
похвали пред всички, при друго дете същото подкрепление може да има противоположен
ефект – да го засрами. Често, изхождайки от тезата, че всеки човек търси социалното
одобрение на околните, хвалим дете или му се усмихваме в подходящият според нас
момент, но се оказва, че точно за това дете (в тази възраст) този стимул не работи, просто
защото не търси в този момент нашето одобрение. В такъв случай желаното от нас
поведение няма да се увеличи и, както беше споменато вече, посоченият стимул няма да
представлява подкрепление.
Подкреплението трябва да е целенасочено, да се дава само когато се появи
желаното поведение и субекта да е наясно защо точно са го похвалили, наградили, или е
получил „жетон“. Нарича се още условно подкрепление, защото зависи и се прилага само
при определени условия.
Особено в началото подкрепленията трябва да се дават незабавно. Схемите на
подкрепление или т.нар. график (режим) са наборът от правила, които определят кога да
се дава подходящото подкрепление. Най-общо, графиците могат да са прекъснати и
непрекъснати. Непрекъснатият режим на подкрепление се използва предимно, когато се
учи ново поведение и се подкрепя всяка вярна реакция. Когато поведението е вече
овладяно може да се премине към прекъснат график. Прекъснатите графици са четири
вида: два се основават на изминалото време между представянето и подкрепителите
(жетоните) – (1) режим на подкрепяне с постоянен интервал, при който подкрепянето се
реализира след изтичане на твърдо установен времеви интервал от предходното
подкрепяне; (2) режим на подкрепяне с вариативен интервал. Времевият интервал през
който се получава подкреплението е неопределен (променлив) и варира около някаква
средна величина. Човекът не знае кога да очаква подкреплението и поддържа реакциите с
постоянна честота.
Другите два вида прекъснати графици се основават на броя реакции между две
подкрепяния: (1) подкрепление с фиксирано (постоянно) съотношение, при което
подкреплението се извършва при определен, фиксиран брой съответстващи реакции. Това
мотивира хората да продължават да изпълняват поведението отново и отново; (2)
подкрепление с променливо (вариативно) съотношение. При този вариант на режим
субекта е подкрепян при определен брой реакции, но самият той не знае какъв е броят.
Темпото на реакции в този случай е много стабилно и такова поведение трудно се
погасява. Според Л. Андреева точно този график лежи в основата на хазартния бизнес.
Продължителното еднообразно подкрепяне при висок темп може да доведе до
пресищане и да стане неефективно, а разнообразието в подкрепленията намалява тази
възможност. Всяко поведение, което е било последвано от подкрепление ще угасне
постепенно, ако неговото подкрепление бъде премахнато. Важно е да се знае, че
угасяването действа при всяко поведение – желаното и нежеланото.
Ако дете знае как да извърши определене вид дейност, но не е много склонно да я
извърши, може да се засили това поведение, когато се подкрепя положително всяка негова
проява. В началото просто се изчаква случайната поява на търсеното поведение за да бъде
подкрепено. Понякога обаче искаме да научим детето на ново поведение, което не се е
появявало досега и детето не знае как да го извърши, а също, дори и да съществува в
репертоара се появява толкова рядко, че може да минат седмици или месеци в очакване.
Важно е когато изберем на какво ще учим детето да сме сигурни, че това е в кръга на
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неговите възможности. Процесът на формиране може да бъде съпроводен с подсказване.
Това означава детето да се насочва през цялото време, след което да бъде подкрепяно
положително, така че да е склонно да извърши действието, което е правило само с наша
помощ. Подсказването може да е вербално, физическо и подсказване с жест. Понякога,
когато целта е да се формира поведение, което е доста сложно за детето (възрастния)
трябва да бъде разбито на стъпки. Задължително е стъпките да са достъпни, дори и да ни
се струват твърде малки; да предоставят сигурност, че субекта ще се справи. Към всяка
следваща стъпка се пристъпва само когато сме се уверили, че предшестващата е
изпълнена успешно (Михова, З., А. Николова, Ю. Попова, В. Вълова, И. Георгиева, 1993,
стр. 23).
В теорията на Скинър, която стои в основата на жетонната техника, разширяването
на концепцията за подкрепянето се свързва с вероятносттта едно поведение, което е
усилено в дадена ситуация да се повтори в друга подобна ситуация. Този пренос на едно
поведение в идентична ситуация, това разширяване на поведенския репертоар се определя
като генерализация (обобщение) на стимула (Нунев, С., 2001, стр. 97). Обратния процес на
генерализацията е дискриминацията, в основата на която стои факта, че някои поведения
възникват по-често в едни ситуации и по-рядко в други. С други думи едно и също
поведение в различна обстановка може да получава различно подкрепление. Децата се
държат по един начин с връстниците и по друг с родителите си например. С едни роднини
се глезят, с други не. Знаците, които информират дали поведението ще бъде подкрепено в
определена ситуация се наричат дискриминиращи стимули. Инструкциите в писмена или
устна форма също могат да се възприемат като дискриминиращи стимули. Инструкциите
трябва да са ясни и веднъж разбере ли се чрез тях, кое поведение ще бъде подкрепено
трябва задължително да се подкрепи. Често децата (а понякога и възрастните) не знаят кое
поведение е подходящо за дадена ситуация.
Жетонната система се оказва особено ефективна в условия, където похвалата,
вниманието и други обичайно използвани социални форми на подкрепление не работят.
Работи успешно, когато субектът заедно с прилагащия техниката определя какво
подкрепление иска да получи и колко жетони.
Понякога може да възникнат съмнения относно „добрия резултат” от подобни
техники. Има възражения, че може да се възпита „рушветчийство”, че води до зависимост
към наградата. Тези възражения не са безоснователни, особено при неправилно планиране
и използване. Неправилен начин за употреба на подкрепление е ако се обещава награда
точно по време на нежеланото поведение, което трябва да бъде угасено. Това наистина
може да доведе до зависимост от обещаната награда и до поява на нежеланото поведение
всеки път, когато не му се обещае такава. Грешно е и да се дразни детето, че ще получи
желаното подкрепление, но да се задържа докато не се появи подходящото поведение.
Всичко това се отклонява от един много съществен момент в жетонната техника и други
програми за интервения – договарянето. Това е писмено или устно споразумение между
заинтересованите страни и изключва всякакви недоразумения, особено при по-големи
деца и при възрастни. „Сключването на договор” означава предварително обсъждане и
евентуално записване на тези форми на поведение, които ще бъдат обект на промяна,
както и тези подкрепления, които ще бъдат използвани. По този начин се дават ясни
дискриминиращи стимули, избягва се субективността при даването на подкрепления,
повишава се чувството за отговорност и справедливост и у двете страни.
Коментирайки жетонната техника не трябва да се пропуска проблема с
проявяването на нежелано поведение въпреки усилията. Някои педагози и родители,
водени от най-добри намерения, наред с положителните жетони раздават и „черни”. Този
подход излиза от рамките на замисъла на самата жетонна система, който се основава на
положителното подкрепяне, а обратното може да усили негативното поведение и/или да
доведе до неочаквани, допълнителни негативни последици, дори и в момента да не са се
115

проявили. В тази връзка ще споменем угасяването. Чрез тази процедура детето
(възрастният) открива, че положителното подкрепление, което обикновено е следвало
поведението му вече не се появява – да получи нещо, когато се разплаче, когато се развика
и т.н. Поведението се редуцира като не получава никакво подкрепление – тотално
игнориране и задължително без да се пренася върху личността. Разбира се, такава
процедура е удачно да се прилага при относително безопасни форми на поведение. Тя
изисква много търпение предвид факта, че малко след започването вместо очакваното
намаляване на неподходящото поведение се наблюдава точното обратното – още поголямо влошаване. Това е причината угасяването да не е особено подходящо за
саморазрушително поведение или деструктивно, което може да нанесе вреда. То е мощен
метод за редуциране на поведението, не само на нежеланите му форми, но и на желаните.
Когато не обръщаме внимание на това, че детето си е измило зъбите само, че си е
написало домашните, че възрастният е свършил някаква работа добре, е твърде вероятно
да „угасим” поведението.
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КОМПЮТЪРНАТА ГРАФИКА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО В VIIIКЛАС
Елена Добринова Георгиева, проф. Валери Чакалов
Увод
Висша цел на възпитанието и образованието е адаптивността и приспособяване към
условията на демократичното и пазарно общество.Съвременното човечество се намира в
нова ера на научно-техническата революция – ерата на информационните технологии.
Теза
Преходът от индустриално към пост индустриално общество изисква нов тип
компетентности в личната, социална и професионална сфера. Всичко това в една или
друга степен рефлектира особено силно в сферата на образованието. Ето защо
компютърът е важно, но не всемогъщо учебно-техническо средство. Може да заема само
такова място в учебно-възпитателния процес, каквото му отреди човека.
Изложение
Изхождайки от целта на образованието, неминуемо възниква въпросът – до каква
степен учебното съдържание ще изгради такъв “интелект”, чиито умения и знания
отговарят на нуждите за по-добро образование в условията на динамично развиващото се
пазарно общество. За това не е случайно, че информатиката е вече утвърдена
общообразователна дисциплина в българското училище.
Училището чрез своите образователни степени е единствената институция, в която
се формират знания, умения, навици. Съвременното българско училище трябва да
отговаря на световните тенденции в образованието:
- Намаляване степента на репродуктивното знание;
- Осмисляне на знанието;
- Създаване на условия за творческа изява на учениците;
1.Информационни технологии
Чрез информатиката учениците развиват зрителните си възприятия, представи и
въображение. Осъзнават ролята и значението на компютърните системи и информационни
технологии в живота на хората. Използват основните информационни дейности при
изпълнение на разнообразни учебни задачи. Усъвършенстват практическите си умения за
използване на приложни програми. Осмислят предназначението и приложението на
компютрите и ИТ за решаване на практически задачи, свързани с информационни
дейности. Учениците преодоляват евентуалните психологически бариери и придобиват
увереност при работата си с компютри и информационни технологии. Познават
предназначението и функциите на избраните за изучаване програмни продукти и
възможностите да бъдат използвани при решаване на задачи от други предметни области.
Осъществявайки междупредметни връзки в обучението по изобразително изкуство
и информационни технологии за VIII клас, се осигурява реализацията на основни
принципи на обучение като системност, активност, достъпност.
- Обект на изследването – учебно познавателната дейност на учениците.
Предмет на изследването – усвояване създаването и редактирането на
компютърни изображения с илюстративен характер, предназначени за печат.
Имайки предвид актуалността на проблема, в дипломата е поставена следната цел:
- Цел на дипломата – изследване и усъвършенстване възможностите на програмата
PAINT и изобразителното изкуство за VIII клас.
- Задачи.
Реализирането на тази цел изисква да се разработят следните задачи:
 Проучване на учебните програми по изобразително изкуство VIII клас
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 Проучване на учебните програми по информационни технологии VIII клас
 Анализ на възможностите за използване на знания от изобразителното

изкуство в информационните технологии
 Анализ на възможностите за използване на знанията и уменията по
информационни технологии в часовете по изобразително изкуство
 Овладяване на умения за работа с инструменти за чертане на стандартни
фигури в графичен редактор PAINT и изграждането на умения за комбиниране и
вариативност.
 Разработване на дидактически материали
 Изводи и анализиране на получените резултати от изслeдването
Чрез информационните технологии учениците се въвеждат в света на компютрите с
помощта на подходящо подбрани задачи, тестове, видеофилми и други. Практическите
задачи им позволяват да проявяват своето творческо въображение.
Разделът за работа с графични изображения е тясно свързан с работата в часовете
по изобразително изкуство.
2. Изобразително изкуство
Изобразителното изкуство е аспект, който определя културата, като обществено и
природно явление. Ролята на изобразителното изкустова в начолното изкуство, и не само,
е много важна. Изобразителното изкуство улеснява, показва начина на ученика, за
възприемане на общото „понятие” – живот. Описва, какво трябва ученикът да очаква от
природата, но и същата природа от ученика.
Учебният предмет Изобразително изкуство приобщава учениците към национални
и общочовешки художествени ценности. Обучението по изобразително изкуство в VIII
клас способства за разгръщане на естетическите, творческите и емоционалните изяви на
учениците.
Държавните образователни изисквания са основата, върху която конкретното
учебно съдържание се интерпретира от учителя за създаване на модел за учебен процес.
Той се подчинява на определен творчески замисъл и се ориентира към проблеми на
природната и социално – културната среда.
Разделът за работа с графични изображения е тясно свързан с работата в часовете
по изобразително изкуство.
В осми клас учениците се запознават с основните инструменти за създаване на
графично изображение, които приличат много на инструментите използвани в
изобразителното изкуство и веднага имат възможност да направят необходимия паралел и
да усетят разликата при работа с тези инструменти и свободна ръка. Запознават се със
стандартна и разширена цветова палитра и как да ги използват при създаване на графично
изображение. Да могат да избират желания цвят и да усетят разликата между основните
цветове в живописта и на екрана.
3. Компютърна графика
Компютърната графика е съвкупност от методи и средства за
създаване,преобразуване и възпроизвеждане на данни в или от графична форма на
представяне с използване на компютърни системи.
Краен продукт на компютърната графика е изображението.Изображението може да
бъде диаграма, технически чертеж, архитектурен проект, кадър от мултипликационен
филм, рекламна илюстрация и т.н.
От психологическа гледна точка компютърната графика е примамлива с това, че
учениците, които не могат да рисуват добре, получават възможност да направят нещо
красиво. Това им дава самочувствие и ги мотивира да се стремят към задълбочаване, към
по-голяма прецизност, към искане и търсене на нови възможности, варианти, комбинации.
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Тази емоционална заангажираност може да се използва за надграждане и даване на
допълнителни знания за комбиниране на различни видове информация. Един от
вариантите за комбиниране на информация е текст и графика.
Целта е да намерим пътища и средства в часовете по изобразително изкуство за
задълбочаване и разширяване на знанията и уменията на учениците, по-точно да
изобразяват, както и умело да композират обектите на монитора.
Основните задачи на изследването
- Овладяване на основните инструменти за работа на програмата PAINT;
- Създаване на оптимални условия за овладяването;
- Да се установи способността на учениците за изобразяване на
обекти от натура с различните способи на компютърната програма;
- Да се набележат форми и пътища за по-точно и вярно възприемане;
- Да се способства за изграждане на умения за оригинално композиране на обектите
с помощта на информационните технологии;
- Да се поддържа интерес към работата в часовете по изобразително изкуство,
непрекъснато да се провокира мисленето и съобразителността на учениците
- Задълбочаване на връзките между изобразително творчество и информационните
технологии.
Параметри на изследването
Обект на настоящето изследване е изобразителната дейност при ученици от VIII
клас.
Предмет на изследването – овладяване на усета за композиция, симетрия и
цветосъчетание, въвеждане на текст чрез компютърната програма PAINT.
След провеждане на теоретичното изследване свързано с възможностите за
приложение на графичния редактор PAINT в езиковото обучение, раздел “Редактиране на
текст”, анализ на експертната оценка, проведената стардатизирана анкета с ученици от
VIII клас, стигнах до следните изводи:
4.Изводи
Изводите, които могат да се направят в резултат на проведения педагогически
експеримент са:
1. На базата на теоретичната постановка, на която е направен педагогическия
експеримент се установи, че компютърната програма PAINT е подходяща за обучение на
учениците от VIII клас по предмета изобразително изкуство.
2. Многократно и разнообразно повторение на основните понятия и въпроси,
значително подпомагат по-доброто усвояване и разбиране на изучавания материал.
3. Засилената самостоятелна работа стимулира желанието и мотивацията за
обучение у учениците.
4. Учителят се улеснява в преценката си до колко всеки ученик може сам да
усвоява нов учебен материал и каква помощ му е необходима.
5. Такъв процес, при който се използват задачи с приложен характер, дава
възможност на учениците да прилагат придобитите знания, умения и навици и по другите
учебни дисциплини.
6. Осъществяването на междупредметна връзка в часовете по Изобразително
изкуство и Информационни технологии повишава интереса на учениците към двата
учебни предмети.
7. Предложеният методичен вариант може да се използва за всички теми по
информационни технологии за VIII клас. Той може да бъде приложен и по други учебни
дисциплини.
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8. Постигнатите резултати от проведените експерименти, доказват че учебното
съдържание за обучение на учениците е обективно и отговаря на интелектуалните и
възрастовите им особености.
9. Резултатите от диагностиката на равнището и обема на усвоените знания при
учениците от VIII клас показват, че новото учебно съдържание по „ Изобразително
изкуство” чрез компютърната програма PAINT е разработено достъпно и провокира
интереса на учениците.
10. И двете изследвани групи при правилна мотивация и по-подходящ начин за
поднасяне на ново учебно съдържание доказва малките различия в интереса между
отделните ученици.
В резултат на това ученикът обогатява своя опит и знания, свързани не само с
приложната страна на обучението по Информационни технологии, но и подобрява своята
култура, формира умения за развитието на изобразителния си усет, а подбраните файлове
засилват интереса на учениците да проявяват творчество и развиват въображението си,
рисувайки на компютър.
Подобряването на културата на учениците от VIII клас, стремежът към естетическо
оформяне на текст, рисуването бяха в мотивацията ми при избора на темата за писмената
разработка, в която използването на графичния редактор PAINT да послужат за създаване
на творчески потенциал, емоционална нагласа и интегриране на информационни
технологии в часовете по изобразителното изкуство за VIII клас.
В учебните програми по изобразително изкуство за задължителна и профилирана
подготовка проблемите на визуалната комуникация са обособени в отделно ядро
„Ситуация и визуална комуникация”. С въвеждането на новите информационни
технологии учебният процес приема нова форма, ново съдържание и изисква ново
мислене. Изучаването на професионалната компютърна програма като PAINT, изисква
осъществяването на интегрални връзки с учебния предмет „Информационни технологии”
и творческа подготовка по „Изобразително изкуство”. Негова задача е да създаде т. нар.
„визуална грамотност” у учениците, която обхваща развитието и разбирането на
принципите на графичната комуникация, на способностите за асоциативно мислене и
възприятие, на емоционална чувствителност.
Заключение
Подобряването на културата на учениците от VIII клас, стремежът към естетическо
оформяне на текст, рисуването бяха в мотивацията ми при избора на темата за писмената
разработка, в която използването на графичния редактор PAINT да послужат за създаване
на творчески потенциал, емоционална нагласа и интегриране на информационни
технологии в часовете по изобразителното изкуство за VIII клас.
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УСВОЯВАНЕТО НА РЕЧЕВИТЕ ЕДИНИЦИ КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ
УЧИЛИЩНАТА ГОТОВНОСТ
Жанели М. Миланова, Калина Д. Йочева
Резюме: В текста се разглеждат проблемите на готовността на детето за училищно обучение.
Акцентът е върху подготовката по български език и литература като основа за успешен образователен
старт на първокласника и усвояването на речевите единици в процеса на родноезиковото обучение в
подготвителна група / клас.
Ключови думи: училищна готовност, подготвителна група / клас, начално училище, ограмотяване,
речеви единици, приемственост

Училищната готовност или зрялост се разглежда комплексно – от медицинска,
психологическа, педагогическа и социална гледна точка. Тя отразява функционалната
годност на детето да се включва активно в учебната работа, да възприема
психоемоционални натоварвания, да отговаря адекватно на изискванията на новата за него
дейност, без да се стига до отклонения в развитието, поведението и здравето му. Найобщо училищната зрялост на всяко дете означава да се постигне необходимото ниво на
физическо, психическо и социално развитие.
Според специалистите съществуват два термина, обозначаващи готовността за
училище – готовност за учене и училищна готовност. Основното различие между
готовността за учене и училищната готовност е, че първото понятие се прилага към
учащите във всички възрасти, а второто – само към децата, на които им предстои да
постъпят в училище. Всяко дете, навършило календарната възраст за училище, става
ученик, но не всяко е достигнало ниво на т.н. ”училищна зрялост” (готовност).
Съвременният подход към проблема е свързан с изискването за предварителна
диагностика на готовността на всяко дете за училище. Резултатите от изследванията на 67-годишните деца показват, че те са с достигната достатъчна степен на училищна
готовност, което се счита за нормално. Не може да не се отчете обаче незрелостта на
някои от психическите показатели: концентрация на вниманието, ниво на говорно
развитие и фина моторика, които имат приоритетно значение в обучителния процес.
Редица изследвания на специалисти сочат, че всяка учебна година около 15% от
първокласниците не отговарят на критериите за училищна готовност, т.е. те са „
училищно незрели”, като на практиката във всеки клас има по 2-3 проблемни деца.
Проблемът с училищно „незрелите деца” може да бъде избегнат чрез извършването на
качествена предварителна диагностика още в предучилищна възраст. Такава диагностика
се прави още от 1-ва група в детската градина, като входящи и изходни нива, но би
следвало в края на преподготвителна и в края на подготвителна група да са идентични в
своите цели и методи и съответно да обхващат деца между 5-6 и 6-7 години.
Основните проблеми са под знака на приемствеността в обучението и възпитанието
в двете възрастови групи. В началното училище се включват и подготвителни класове там,
където те се реализират в сградата на училището. Проблемът за готовността за постъпване
и обучение в началното училище се изследва в социопсихологически и дидактически
аспект, а именно дали постъпващите имат необходимата готовност да бъдат обучени и
възпитани в една нова и различна по организация социална среда, при ясни изисквания за
определени постижения в обучението и възпитанието. В ранна възраст летвата на
изискванията не е толкова високо поставена, докато в една подготвителна група или клас
е необходимо детето да постига дадените образователни цели, за да може да бъде
извършен преход от детската градина към училището, което се явява за детето една посложно организирана социална среда, към която то трябва да може успешно да се
приспособи.
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В своята цялостна дейност началното училище се ръководи от принципи,
осигуряващи равнопоставеност на субектите в учебно-възпитателния процес. Постига се
чрез създаване на атмосфера на толерантност, етническа търпимост и взаимно отношение,
както и в условията на психическа съвместимост между децата. Главната цел е
социализация, въпреки дискомфорта и психическия стрес, които децата изживяват след
преминаване от детската градина в училище. Целта на учителите в началото на първи клас
не е толкова висока успеваемост, колкото децата да проявят желание и интерес към
началното училище, да се намали този стрес до минимум. В този смисъл детската градина
и началното училище се разглеждат като единна социално-педагогическа система, като
детската градина е началото на пътя на детето към началното училище. Цялостната
образователна програма в детската градина е степенувана с различна трудност, като
последната степен – предучилищната група – е най-близка до началното училище и има
особено важна роля при преминаването на детето в първи клас. Предучилищната група
поставя основите и подготвя детето за първи клас от началното училище. Ставайки
първокласник, детето преминава в една нова за него среда и целта на преподавателите в
предучилищната група и в началното училище е да направят този преход колкото е
възможно по-плавен.
За разлика от детската градина, училището е свързано в много по-голяма степен с
отговорност и самоорганизация. Този преход е труден, особено за някои и се отразява на
децата. Целта на началния учител в първите няколко седмици на първи клас трябва да е
неговото плавно осъществяването. От друга страна в подготвителната група на детската
градина целенасочено се работи за подготовка на децата за училище, като се отчита
равнището на сложност на учебното съдържание и неговия обем. В началното училище
има няколкоседмичен период, в който учителите подготвят първокласниците за
последващото обучение, като през този период учебното съдържание е омекотено и се
използват дейности и похвати, близки до тези в детската градина. В тази връзка може да
се каже, че съществува стремеж за по-плавно преминаване от предучилищна в начална
възраст, както от страна на учителите, така и от страна на съобразеното с този процес
учебно съдържание.
С постъпването си в подготвителен клас на обучение детето се поставя в една нова
социална микросреда с непознати за него характеристики. Променят се начинът на живот,
социалният му статус и характерът на взаимоотношенията. Основна задача на учителя
през този период е да осигури условия за благоприятна адаптация на всяко дете. Водеща
за детето се явява нова, специфична дейност – учебната. По своята същност тя не е
толкова непозната за него, защото още от ранна възраст постепенно, с изминаването на
всеки един етап от образователната структура, то е поставяно в различни по трудност, в
зависимост от спецификата на образователното съдържание, учебни процеси и с
изминаването на всяка една от тези степени на обучение детето придобива представа за
учебния процес и се подготвя за училище. Така в подготвителната група или клас детето
се поставя в една по-усложнена и организирана форма на учебен процес. Такава
целенасочена и организирана дейност има и в детската градина, но тъй като в първи клас
тя е по- сложна и включва множество компоненти, детето се нуждае от специално
организирана от учителя дейност, чрез която да усвои необходимите му нови учебни,
комуникативни и социални умения.
Значително място се отделя на самостоятелната работа на малките ученици,
изложението на учителя отнема по-малко време, отколкото в подготвителната група /
клас, след което започва самостоятелна работа с помощ от учителя. Тъй като
концентрацията на вниманието на тази възраст е трудна, началният учител е длъжен да
променя характера на дейността на децата в процеса на обучение, за да се постигне
необходимия образователен ефект.
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Усвояването на езика и осмислянето на речевите единици от децата в
подготвителна група са главни условия за реализиране на тяхната комуникация със
заобикалящия ги свят, за получаването на нови знания и обмен на информация. Това
способства за осъществяване на плавния преход от предучилищна към начална училищна
възраст, който е качествено изменение в личностното формиране и социализацията на
детето.
В този аспект приемствеността между детската градина и училището трябва да се
разглежда като съдържателна, двустранна връзка, създаваща условия за динамична и
перспективна система на възпитание и обучение, насочена към постъпателно възходящо
формиране личността на детето. В обучението по български език тя следва да се
осъществи като подготовка за същинско ограмотяване в две основни насоки, като първата
от тях е осъзнаването от децата на езиковата действителност, а именно формиране на
умения за фонематично възприятие като способност за звуков анализ на речта. Това
понятие се конкретизира в съдържанието на различните програмни системи чрез
практическо осъзнаване на основните речеви единици. Втората насока се свежда до
специфична работа за най-общо запознаване с писмената реч и разбирането, че знаците
върху хартията представляват писмен вариант на устната реч.
В обучението по български език и конкретно в учебното съдържание за изучаване
на речевите единици при деца монолингви съществува ясна и логична връзка при
усвояването им в подготвителна група и първи клас. Това е видно от съдържанието и
някои от целите на учебната програма по български език за първи клас, отразени в
съответните ядра и стандарти:
- Овладяване на емпирично равнище на начални знания за строежа на езика и
езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и
граматически норми.
- Формиране на начални комуникативно-речеви умения за ориентация в
комуникативната ситуация, за съобразяване с комуникативната цел и за адекватен избор
на изразни средства за нейното реализиране; за конструиране на текст; за създаване на
собствен текст по определена опора с помощ от учителя.
Ето как са формулирани очакваните резултати в Ядро 2: ”Езикови
компетентности”, Стандарт 3: ”Ученикът използва в речта си в определен обем
синтактичните ресурси на езика. Служи си с различни по цел на изказване и по състав
изречения и използва различни словоредни варианти. Ученикът си служи с основните
езикови единици при устни и писмени форми на общуване: звук, буква,
дума,съобщително и въпросително изречение, текст”:
-Може да различава звук и буква.
-Може да различава гласни и съгласни звукове и да ги откроява в корелативни
двойки.
-Може да прави звуков анализ на думи.
-Умее да чете на срички, а по късно и цялостно думи, изречение, текст.
-Може да различава на емпирично равнище съобщително и въпросително
изречение.
-Стреми се да конструира правилно изречението, като използва различни
словоредни варианти в зависимост от целта на изказването.
-Може да разграничава устно и писмено общуване.
-Може да създава кратък писмен текст от 2-3 изречения с помощта на учителя.[4]
От всичко това е видно, че в заложеното учебно съдържание на Програмата за
подготвителна група и Програмата за първи клас по български език съществува
приемственост, която се осъществява чрез надгражданена основата на спираловидния
принцип за усвояване на знанията, като изученото за речевите единици звук, сричка, дума,
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изречение и текст в предучилищната възраст се явява реална подготовка за осъществяване
процеса на ограмотяване, който е основна цел на обучението в първи клас.
Тази приемственост се изразява и във факта, че запознаването с речевите единици в
подготвителна група и в етапа на начално ограмотяване в първи клас се извършва по
идентична методика, независимо от различната форма на педагогическо взаимодействие,
под която се извършва в двете образователни степени (ситуационна или урочна).
Осъзнаването на езиковите явления е процес с изключително голямо място и
значение не само в системата на обучение по български език в детската градина, а и в
системата на подготовката за ограмотяване, както и за цялото последващо обучение в
училище. Именно заради това под приемственост в запознаването с речевите единици
трябва да се разбира такъв подбор на учебното съдържание, използването на такива
методи, похвати и организационни форми и спазването на такива принципи в учебновъзпитателния процес, които максимално съответстват на психо-физиологичните
особености на децата от съответната възраст.
Приемствеността между подготвителната група и първи клас при обучението по
български език, като подготовка за същинско ограмотяване, се извършва в две основни
насоки, като първата от тях е осъзнаването от децата на езиковата действителност, а
именно формиране на умения за фонематично възприятие като способност за звуков
анализ на речта. Това понятие се конкретизира в съдържанието на различните програмни
системи чрез практическо осъзнаване на основните речеви единици:
1. Запознаване с дума и отделянето и в изречението като самостоятелна смислова
единица.
2. Запознаване с изречение и отделянето му в потока на речта като смислова
единица.
3. Словесен анализ на изречението и разлагането му на съставящите го думи, както
и съставяне на изречения от две,три и повече думи.
4. Сричков анализ на думата и разлагането на двусрични, трисрични думи на
съставящите ги срички, както и съставяне на думи по определени срички
5. Звуков анализ на думата – определяне на броя, мястото и последователността на
звуковете (фонемите) в думи от три и повече звука и съставяне на думи с определени
звукове, както и осъзнаване по практически път на смислоразличителната роля на
фонемата.
Втората основна насока на подготовката за ограмотяване се свежда до специфична
работа за най-общо запознаване с писмената реч и разбирането, че знаците върху хартията
представляват писмен вариант на устната реч. Тази насока на подготовката за
ограмотяване е необходимо да се разграничава от преждевременното усвояване на
писмената реч. Тя се изразява само в осъществяване на познавателна фаза и формиране на
най-обща представа и ориентировка за писмената реч. Наред с това подготовката за
ограмотяване в подготвителна група осигурява и получаване на елементарна
психомоторна готовност за писане, изразяваща се в развитие на общите движения на
ръката. Задачите в тази насока са конкретизирани в ядро” Подготовка за четене и писане”
в образователно направление „ Български език” на Програмата за предучилищна група, но
в процеса на педагогическото взаимодействие те се осъществяват в неразривна връзка с
целите, заложени в ядрата” Фонетика” и „ Граматика”.
Приемствеността в изучаването на речевите единици между подготвителна група (I
и II модул) и първи клас се изразява в идентичността на целите и задачите в процеса на
педагогическото взаимодействие, които се осъществяват чрез прилагане на звуковия
аналитико-синтетичен метод при овладяване на учебното съдържание, както и в
разнообразните методически подходи на работа в организацията на образователната
среда, съобразени с възрастовите особености на децата. Чрез приемствеността се
осъществява формирането на комуникативна компетнтност, обхващаща граматически
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правилната, свързана реч, нейната семантична страна и звуковата култура на речта, като в
детската градина се поставят основите за овладяване общите свойства на речта и
способността за диференциране на нейните елементи.
Трудностите, които децата срещат при този процес на първоначално осъзнаване, се
определят главно от необходимостта да се преодолее предметната ситуация в речевата
комуникация и да се извърши преход към специфичните абстрактни езикови форми на
общуване. За практическото осъзнаване на основните речеви единици от децата в
предучилищна възраст основно значение има преди всичко активната осмислена употреба
от възрастния на съответните техни названия, като това е необходимо да се прави както в
процеса на спонтанното речево общуване с децата, така и още в по- голяма степен при
обучението по български език по време на педагогическите ситуации. Предвид голямата
чувствителност на децата от предучилищна възраст към формиране на езика е
целесъобразна целенасочената употреба, даже акцентуване от страна на педагога върху
точните понятия, обозначаващи речевите единици, като много важно условие за тяхното
практическо осъзнаване.
Не може да се осъществи реална училищна готовност без добро владеене на
български език, защото той е основа на социално-комуникативната образователна среда.
Той се явява като основно средство за комуникация и с тази си роля има социално
обвързваща, но и диференцираща функция, което задължава бъдещите ученици да
възприемат хуманно-етикетните правила за речева комуникация.
Именно овладяването на българския език е основа за подготвяне на учебнопознавателните умения в по-горните образователни степени. А конкретното му и успешно
овладяване в подготвителна група осъществява пълноценното възприемане на
образователното съдържание по всички образователни направления.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ангелов, Б. Детето и светът – между езика и речта. УИ „Св. Кл.
Охридски”, София, 1994.
2. Георгиева М., Йовева Р., Здравкова Ст., Обучението по български език и
литература в началното училище. УИ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2011.
3. Здравкова Ст., Обучение в начална грамотност. „Макрос 2001”,
Пловдив, 1998.
4. Учебна програма по български език и литература за I клас. МОН, 2002.
Жанели М.Миланова, дипломант в ОКС „магистър”
специалност Предучилищна и начална училиюна педагогика
магистърска програма Иновационни технологии в предучилищното и началното
образование
Гл.ас. д-р Калина Йочева, научен ръководител
ШУ „Еп. Константин Преславски”
Факултет по хуманитарни науки

125

РОЛЯТА НА НАРОДНОТО ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО ЗА ФОРМИРАНЕ НА
ЕСТЕТИЧЕСКИ ВКУС И ДЕКОРАТИВЕН УСЕТ У ДЕЦАТА
Жени Паскова Манолова, доц. д-р Д. Балкански,
РЕЗЮМЕ: Изборът на темата е продиктуван от изключително силното емоционално въздействие на
народното приложно изкуство върху децата, породено от неговата самобитна красота и прелест.
Без да претендира за задълбоченост и изчерпателност, текстът представя ролята на българското
приложно изкуство за обогатяване на детските естетически възприятия, за формиране на естетически вкус и
декоративен усет у 5-6-годишните деца.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: естетическо възприемане, емоционална отзивчивост, естетически усет,
художествено преосмисляне, декоративна дейност.

Целенасоченото въздействие за естетическото усвояване на света от детето чрез
изобразителната дейност е подчинено на трите главни сфери: естетическо възприемане
на действителността, изобразителна дейност и възприемане на изкуството. Тези
компоненти на учебното съдържание си взаимодействат, допълват и изграждат система от
знания, умения и качества в отделната възраст. Перцептивният опит, който детето чрез
възприемане натрупва, влияе на равнището на резултата в продуктивната дейност и
обратно – детският изобразителен процес подтиква към контакт със средата и с творбите
на изкуството.
За първите стадии от развитието на изобразителната дейност е характерна ярко
изразена емоционалност на възприятието. Открито се проявява силна реакция на
емоциите, възприема се и се изобразява онова, което е интересно и значимо за детето.
Тази своеобразност насочва към изводи относно наличие на естетическо преживяване и
дори за естетическо отношение още от ранна детска възраст. Въпросът е дискусионен, а
мненията разнопосочни. Например определени автори приемат, че способността на детето
да възприема естетическите и художествените явления се проявява още в 4-5 годишна
възраст. Други противоположно смятат, че емоционалният характер на детските
възприятия не означава естетическо възприемане и преживяване, но то би могло да се
създаде по-късно и постепенно на тази основа.
В детската градина се поставя началото на естетическата култура – резултат от
активно и творческо усвояване на духовното наследство на обществото. Естетическата
култура на личността има в основата си съвкупността от субективните предпоставки за
естетическо усвояване (възприемане, оценка, изживяване, претворяване, преобразяване)
на действителността. Именно поради това тя се реализира единствено във и чрез
естетическото отношение.
Естетическото отношение е своеобразно отражение на действителността, което
се проявява на всички стъпала при усвояване на определен обект или явление,
включително и изкуство. Като предмет на естетическо възпитание, формирането в
личността на естетическо отношение изисква подход, който има развиваш характер.
Надежда Ветлугина определя естетическото отношение при детето от
предучилищна възраст като комплекс от индивидуални избирателни връзки на детската
личност с различните естетически качества на обкръжаващата среда. Естетическият усет в
този процес е основен момент. Иван Джаджев уточнява, че естетическият усет е
способността на човека да долавя естетическите характеристики на явленията, тяхната
естетическа значимост, т. е. това е човешката естетическа чувствителност,
възприемчивост, реактивност. „Култивирането и развитието на способността за
естетическо възприемане на явленията, т. е. култивирането и развитието на естетическия
усет, е същностна цел на теоретически осмисленото още от Фр. Шилер в края на ХVIII век
естетическо възпитание” [3, 178].
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Разглеждайки естетическото възпитание като направляван процес, Жечо
Атанасов казва: „Човешкото възприятие както е известно, остава несъвършено и
ограничено, ако не се развива и усъвършенства, ако не се насочва преднамерено... Много
по-сложен е процесът на преминаване от обикновеното сетивно възприятие към
естетическото възприемане. От значение за това са усвоените знания за художествените
качества на творбата, за идейния замисъл на създателя й, за особеностите на
художествения израз” [4, 133].
Относно сетивното и естетическо възприятие Иван Джаджев определя, цитирайки
М. С. Каган: „... зрителното и слухово възприятие става естетическо само тогава, когато
предизвиква не биофизиологическо, а духовно удоволствие или неудоволствие, когато
поражда не нервно успокоение или възбуда, а духовна радост или негодувание” [3, 182].
Предучилищната възраст е най-сензитивния период за естетическо въздействие. В
тази възраст с лекота се пробужда интересът към художествена дейност. Децата
интуитивно се насочват към цветовете като проявяват потребност от художествено
творчество и творческа активност.
Според Цонка Шейтанова естетическата потребност, която е тясно свързана с
потребността от общуване и познавателна потребност, възниква още в най-ранна възраст.
Тя се проявява в играта и в художествената дейност на детето. Естетическата
потребност е фактор, който подбужда към естетическо усвояване на действителността
или към конкретен вид естетическа дейност. Същевременно лишеният от естетическа
способност (от способност да възприема естетически явленията) не чувства потребност,
желание за такова възприемане. „Само култивираната естетическа способност
предизвиква пораждането и на естетическа потребност, на желание, на стремеж към
естетическо преживяване, която потребност може да бъде задоволена само във и чрез
контакт с явленията като естетически значими” [3, 191].
В тази взаимовръзка и взаимна обусловеност естетическата способност има базисен
характер. Затова формирането на естетически усет, във връзка с основните моменти на
естетическо отношение, е една от основните цели на естетическото възпитание.
За предучилищна възраст разгледаната закономерна тенденция изявява
необходимостта от прилагане на модел на обучение, който да подпомогне
интелектуалното и духовно развитие, да активизира индивидуалната емоционална
отзивчивост, а оттам и възможностите и проявите на творческата реализация на детската
личност. За да решим успешно тази задача, трябва да се опрем на безспорни в естетическо
отношение образци, които със своя зрял художествен критерии да подберем и поднесем
на децата.
Народното приложно изкуство, създадено и проверено във вековете, притежава
именно тези несъмнени естетически качества. „Народните художествени занаяти са
творческа изява на българската нация. Чрез неизчерпаемия извор на народно творчество
се постига изключително силно емоционално въздействие, породено от неговата
самобитна красота и прелест” [6, 45].
Българското приложно изкуство е интересно и достъпно за съвременното дете от
предучилищна възраст със своето съдържание, богати и изразителни мотиви, свежест и
празничност. То предлага на детето безкрайно разнообразие от композиции и стилизирани
образи, изчистени от излишни подробности, изобразени декоративно-плоскостно, което ги
прави достъпни до детския начин на възприемане и изобразяване.
Както в анализа и възприемането на художественото произведение, така и в своята
декоративна дейност детето се стреми да създаде определен образ. В много случаи
детското виждане се препокрива с виждането на народния творец, за когото капките по
стените на съда са сълзици, извитите линии – охлювчета, черните точки очички.
Детските декоративни образи, построени след контакта на детето с народното
творчество, се отличават с богата фантастичност и оригиналност. Образите активизират и
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направляват детската дейност, мобилизират творческите сили, свързват по-здраво децата с
родната природа.
От народното творчество децата с лекота усвояват редица технически похвати,
които им осигуряват възможност за смела и самостоятелна творческа дейност.
Децата от предучилищна възраст живо реагират на цветовете и тяхното
хармонично съчетание. А нашият народ обича цветовете и притежава тънък усет за
тяхното използване и съчетаване. Народният майстор преживява и възпроизвежда света в
ярки багри. В неговото произведение слънцето може да бъде синьо, кончето – червено,
дървото – лилаво. В този смисъл виждането на детето напълно се приближава до
виждането на народа. Детето с лекота усвоява хармоничното звучене на народното
приложно изкуство, свързва го с багровото разнообразие на родната природа, смело черпи
цветни хармонии и ги внася в своите декорации.
При срещата със стилизирания декоративен образ в народния пластичен фолклор у
детето се засилва способността да мисли с образи, да ги пресъздава и да изгражда нови на
основата на художественото преосмисляне на действителността. Ето защо детето не само
чувства и естетически преживява народното изкуство, но и с лекота се учи от него.
И в заключение искам да цитирам думите на известният специалист в областта на
предучилищното възпитание Т. Комарова:
„На основата на възприятията от произведенията на народното творчество, на
ярките впечатления от техния колорит, композиция, елементи и мотиви за украса, се
обогатяват детските естетически възприятия, развива се естетически вкус, формира се
отношение към прекрасното и умение да се оценяват естетическите качества на
предметите... ” [5,12].
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Девическото педагогическо образование в Шумен води началото си от
едногодишните педагогически курсове от 1881г. с две отделения - девическо и мъжко - с
директор Рачо М.Рачов. През учебната 1885/1886г. към Девическото класно училище се
откриват тригодишни педагогически курсове. От 1885 до 1888г. директор едновременно
на Девическото и на Мъжкото педагогическо училище е Рачо М. Рачов. От началото на
учебната 1891/1892г. Девическото трикласно и педагогическо училище постепенно се
превръща в Девическа гимназия, като четвърти, пети и шести гимназиални класове се
създават от първи, втори и трети педагогически курсове. Гимназията се нарича Общинска
девическа гимназия „Нанчо Попович”.
Под влияние на идеята за професионализация на образованието, залегнала в
основните положения на Закона на народната просвета от 1921г., гимназията се
преустройва от 1922/1923 учебна година в Педагогическо училище за подготовка на
учителски кадри за първоначалните училища.
От 1933 до 1944г. съществува като
Девическата гимназия. Времевите рамки на изследването са детерминирани от периода на
съществуване на Девическото педагогическо училище и Девическта гимназия “Нанчо
Попович” в гр.Шумен.
Нормативната уредба на дисциплината на учениците в средните училища в
страната през периода на съществуване на Девическото педагогическо училище и
Девическата гимназия „Нанчо Попович”- град Шумен
се съдържат в следните
нормативни актове: Правилник за гимназиите и педагогическите училища в Княжество
България от 1904г. [3], Наръчник за учениците от прогимназиите от 1922г. [2], и
Правилниците за народните средни училища от 1926г. и 1929г. [4 и 5] Тези нормативни
документи включват норми на поведение на учениците, които целят да превърнат
училището не само в образователна, а и във възпитателна институция. . Правилниците
посочват и методите, чрез които се регулира поведението на учениците. Акцентира се
върху негативните въздействия. Нежелателното поведение, свързано с неизпълнение на
задълженията и пренебрегване на забраните, се санкционира със съответни наказания. Те
са диференцирани според вида на нарушението, неговата поредност и
наличието/отсъствието на умисъл. Нормативните документи въвеждат оценка на
поведението на учениците със следните степени: Примерно (6), Похвално (5), Добро (4),
Средно (3), Укорно (2) и Лошо (1). Успехът на учениците се бележи с: отличен (6), много
добър (5), добър (4), среден (3), слаб (2) и лош (1). [2, §121, 122] В издаваните в посочения
период (1886-1944 г.) нормативни документи (закони, инструкции, правилници и др.)
особено внимание се обръща на културата на поведение на учениците в училище и вън от
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него; поставят се изисквания за личната и училищната хигиена; предвиждат се
съответните мерки срещу нежелателното поведение на учениците по време на уроците.
За дисциплината на учениците в Девическото педагогическо училище и
Девическата гимназия „Нанчо Попович”в гр. Шумен през този период може да се съди от
вида
на нарушенията и съответните наказания, които са налагани. Интерес за
изследването представлява характера на простъпките, предизвикващи съответните
административни наказания. Цитираните по-долу протоколи от заседанията на
Учителския съвет на Девическото педагогическо училище и Девическата гимназия „Нанчо
Попович”в гр.Шумен илюстрират някои от типичните случаи на нарушаване на
дисциплината в училище и извън него и съответните санкции, наложени на провинилите
се.
Въз основа на ексцерпирания материал може да се класифицират най-често
срещаните простъпки и съответните наказания, предвидени за тях, в следните групи:
1. Нарушения относно обучението
Според Правилника за гимназиите и педагогическите училища в Княжеството
България от 1904г., Наръчника за учениците от прогимназиите от 1922г. и Правилниците
за народните средни училища от 1926 и 1929г. основните задължения на учениците са
насочени към редовното им присъствие в училище и спазване тишината и установения ред
при учебните занятия. Най-често срещаните нарушения, свързани с обучението, са
отсъствията. Според техния брой наказанието е различно. Според Правилника от 1904г. за
14 отсъствия се приема, че ученикът е „самоволно напуснал“ и се самоизключва от
училището.
Според протокола от 26 септември 1886г. две ученички се санкционират за
отсъствие от училище. Едната за голям брой неизвинени отсъствия се наказва със
„заличаване от класната книга, и да не се допуска повече в класа“, на другата се прави
предупреждение, че ако пак отсъства, поведението й ще бъде намалено. [1, а.е 22] В
протокол от същата година заради слаб успех ученичка е наказана с два часа затвор. [1, а.е
23] С мъмрене от класния наставник са наказани ученички за подсказване според
протокола от 22 февруари 1916г.
2.Нарушения относно възпитанието
2.1.Свързани с отношението към учителите
Според дисциплинарните правилници учениците трябва да проявяват уважение и
почит към учителите. Учениците са задължени да поздравяват учителите, да стават прави
винаги при влизането на учител в класната стая, до безпрекословно подчинение. При
неспазване на тези правила наказанията се характеризират с голямо разнообразие. Според
протокол от 28 януари 1915г. за лошо държание към преподавателка ученичка е наказана с
„мъмрене от класния наставник и намаляне поведението й с две единици“. [1, а.е 20]
Мъмрене пред родителите е получила ученичка затова, че не е изпълнила нареждането на
класната си наставница. Случаят е отразен в протокола от 25 декември 1943г. [1, а.е 61]. В
протоколите от 1924 и 1925г. за „непристойно“ държание към преподавател ученичките
се наказват със строго мъмрене от класния наставник и поведението им се намалява с една
до две единици. [1, а.е 19] В протокола от 8 април 1930г. за нахално държание към
преподавател е описан случай на изключване до края на годината. [1, а.е 25]
За нарушаване на реда в час чрез писане на неприлични думи и изрази между две
ученички от пети клас Учителският съвет ги наказва с предложение към настойниците да
ги вземат от училището с право да постъпят веднага в друго училище безусловно. За
наложеното наказание поведението им се намалява с три единици от примерно на средно протокол от 28 април 1942г. [1, а.е 58].
2.2.Лъжа
В Правилника за гимназиите и педагогическите училища в Княжеството България
от 1904г. и Наръчника за учениците от прогимназиите от 1922г. изрично е посочено, че
130

„особено трябва да се преследват лъжата и простъпките против добрите нрави“.
Правилниците от 1926г. и 1929г. включват към това и фалшификацията.
Лъжата, отразена в протокола от 27 декември 1927г. се наказва с „мъмрене от
господин Директора в класа“. [1, а.е 19] В протокола от 6 декември 1929г. за лъжа
ученичката се наказва с „мъмрене пред учителския съвет“ [ 1, а.е 25].
Група ученички от 6 „а” клас са водили любовна кореспонденция с младежи,
получавали са подаръци от тях и са излизали извън града с тях. Докато са извършвали тези
неща, са лъгали родителите си, че са на екскурзия. За употребяваните лъжи съветът ги
наказва с изключване до края на годината без право да постъпят в друго училище. Това е
най-тежкото прилагано наказание [1, а.е 25]. В цитираните протоколи се срешат
индивидуални и групови простъпки, свързани с лъжа. Строго мъмрене от класния
наставник получава ученичка, която е преписала класното си упражнение - протокол от 28
декември 1939г. Фалшификацията и лъжата на ученичка, която сама е подписала
настойника си под писмената си работа се наказва по §260 б.”е” - мъмрене от класния
наставник в класа според протокола от 28 януари 1941г. Простъпките, свързани с лъжа
през разглеждания период, са изключително разнообразни. Две ученички от 7 клас по
време на дневна тревога отиват в чуждо лозе, ядат череши и късат кичури за дома си и
“най-нахално лъгали”, че лозето е тяхно. За извършеното провинение Съветът ги наказва
с предложение към настойниците да вземат ученичките от училището с право да постъпят
веднага в друго училище условно, приложено от идната учебна година. Този случай е
описан в протокола от 30 юни 1944г.[1, а.е 59]
2.3.Нарушения относно личната и училищната общност
В нормативните документи се поставят изисквания за опазване на училищните и
личните „принадлежности“. Най-често срещаното нарушение от този вид е повреждане на
училищното имущество.
В цитираните архивни материали за повреждане на училищното имущество са
налагани следните наказания: мъмрене в класа от класния наставник, такъв е описаният
случай в протокола от 18 април 1940г. [1, а.е 60]; в протокола от 23 януари 1934г. е
отразено намаляване на поведението. [1, а.е 22]; а също така и парична глоба.
Нарушенията, свързани с повреждането на училищното имущество, са се извършвали
индивидуално и групово. Отразено такова групово нарушение има в протокола от 7 март
1939г., според който група ученички от 6 „г” клас драскали върху географска карта и я
направили невъзможна за употреба. Ученичките се наказват със строго мъмрене и да
заплатят половината от стойността на картата.[1, а.е 23]
Към този вид нарушение спада и кражбата. Наказанията за кражба са по строги
мъмрене в класа и изключване от училище. Такъв случай е описан в протокола от 28
март 1927г. [1, а.е 19]
2.4.Нарушения на нормите на поведение извън училище
2.4.1.Посещаване на развлекателни събития и обекти, нарушаване на
вечерния час
Нормативните документи регламентират поведението на учениците и извън
училище. Правилникът за гимназиите и педагогическите училища в Княжеството
България от 1904г. забранява „учениците да се скитат по улиците без работа, а също така
да се бавят вън от квартирите си след вечерния час“. Правилникът им забранява също
така да „посещават кръчми и други подобни заведения, кафенета, театрални
представления, вечеринки, библиотеки и читалища“/ &110/. Тези забрани продължават и
в следващите правилници.
В цитираните архивни материали присъствието на вечеринки, сватби,
посещаването на кино и кафенета, както и на читалища, са често срещани нарушения.
Наказанията за този вид простъпки са изключване за една седмица и намаляване
поведението с две единици; затвор два часа; мъмрене в класа. Този вид нарушения също
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се извършват индивидуално и групово. В протокола от 24 януари 1923г. е отразено, че
ученичките от 7в клас са ходили на семейна вечеринка и са се държали непристойно там.
За тази си простъпка учителският съвет ги наказва с отстраняване от училище за 7 дни и
намаляване на поведението [1, а.е 19]. В разгледаните архивни материали е описано и
следното наказание: за ходене на кино вечер, макар и с родителите си, ученичка е
наказана със строго мъмрене от класния наставник, вписано в главната класна книга и
намаляване на поведението с една единица. [1, а.е 57]
Според протокола от 23 септември 1938г. учителският съвет наказва две ученички
заради ходене из улиците след определеното време. Наказанието им за това нарушение е
мъмрене пред учителския съвет и отстраняване за два дни от училище [1, а.е 23]. Случай на
по-тежко наказание е отразен в протокола от 4 април 1941г. - ученичка от четвърти клас се е
провинила в дружба с младеж друговерец - турчин, ходила е на кино с него, а също така и
извън града. За тези си простъпки учителският съвет я наказва с предложение на родителите
да вземат ученичката от училището с право да постъпи в друго училище веднага приложено
безусловно. За наложеното наказание поведението й се определя на средно. [1, а.е 60].
2.4.2.Нарушаване на забраната за употребата на алкохол
Нормативните документи въвеждат забрана на учениците „да пиянствуват гдето и
да било“. В описаните архивни материали няма случаи на нарушаване на забраната за
употребата на алкохол, може би защото в учебното заведение се обучават само момичета.
2.4.3.Посещение на работнически читалища, участие в синдикални и
политически събития
Наръчникът за учениците от прогимназиите от 1922г. и Правилниците за
народните средни училища от 1926 и 1929г. забраняват на учениците „да се числят за
членове на младежки групи или партийни организации, да участват в партийни шествия“.
В Девическото педагогическо училище и Девическата гимназия „Нанчо Попович“град Шумен определените наказания за този вид нарушения са изключване с право да
постъпи в друго училище; изключване от всички гимназии в царството; мъмрене от
директора; изключване от всички училища в царството завинаги.
Според протокола от 30 юни 1944г. ученички от различни класове се наказват за
подпомагане дейността на нелегалните с изключване от всички гимназии в царството
завинаги [1, а.е 59]. Изповядването на леви идеи от ученичка се наказва с изключване от
всички гимназии в царството завинаги - протокол от 19 май 1944г. [1, а.е 59]. В класната стая
на ученичките от 8а клас на 20 декември 1933г. преди започването на часовете върху вратата
и черната дъска са намерени залепени две комунистически марки. Разпитваните ученички
твърдят, че в техния клас има комунистическо движение и посочват в него няколко
ученички. След направеното разследване по случая само Биста Гутева е посочена като
комунистка и това, че е дошла най-рано и е имала време да залепи марките я уличава още
повече в направената простъпка. Учителският съвет намира Бистра Гутева виновна и я
наказва по §234 б. „р” с изключване от всички училища в Царството завинаги [1, а.е 22].
2.4.4. Контакти с младежи
През периода на съществуване на Девическото педагогическо училище и
Девическата гимназия „Нанчо Попович”- град Шумен контактите с младежи са забранени
и се наказват строго. При такава простъпка наказанието е от мъмрене пред настойника до
изключване от училището за определен период от време. Т.напр. ученичка е изключена за
10 дни от училище, защото „ходи неформено облечена, без шапка, без определените знаци
и дружи с един работник. Посещавала е и дома му”- протокол от 9 март 1937г. Преди да се
стигне до това наказание ученичката е била съветвана и предупреждавана много пъти от
класния си наставник [1, а.е 57]. Според протокола от 19 март 1944г. със своето
лекомислие няколко ученички са изложили името на гимназията и своето име.
Провинили са се в незачитане и нарушаване на
установения ред за водене
кореспонденция с ученици от новоосвободените земи. За тази си простъпка те са наказани
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по §260 б.”ж” с мъмрене пред настойника [1, а.е 58]. На 15 май 1943г. по обяд, две
ученички от 4в клас посещават квартирата на младежа Георги Йорданов Иванов, за да
вземат срочните си работи, които младежът обещал да им приготви. Там престояват
известно време в разговор с младежа и с негов другар и са заварени от директора.
Ученичките признават вината си, че лекомислено погледнали на поканата и посетили
квартирата на младежа - съселянин на едната ученичка, с което изложили и своето име и
името на гимназията. Съветът им налага наказание по §260 б.”к” - предложение на
настойника да вземе ученичките от училището с право да постъпят в друго училище
веднага приложено условно - протокол от 20 май 1943г. [1, а.е 58].
*****
Подбраният материал ни дава основание за следните изводи по отношение на
конкретните нарушения и наказания в Девическото педагогическо училище и Девическата
гимназия „Нанчо Попович”- град Шумен:
Дисциплинарните нарушения на ученичките в Девическото педагогическо училище
и Девическата гимназия „Нанчо Попович“- град Шумен през периода 1886-1944г. са
изключително разнообразни - непочтително отношение към учителите; повреждане на
училищното имущество; кражба; лъжа; посещаване на места за забавления (вечеринки,
сватби и други); нарушаване на вечерния час; посещаване на читалища и „изповядване на
леви идеи“.
Простъпките са индивидуални и групови. Груповите простъпки са разнообразни и
са се извършвали от голям брой ученички от даден клас. Преобладават индивидуалните
нарушения. Наказанията също са индивидуални и групови. Индивидуалните наказания
варират от мъмрене до изключване за различен период от време, включително и завинаги.
Учителският съвет и директорът прибягват до по-тежки наказания, само когато вече са
използвани всички други възпитателни средства за въздействие: съвети, напомняния и
други. Същото се отнася и за оценката на поведението. Ученички с намалено поведение
има малко, защото до намаляване на поведението се прибягва, само когато ученичката е
извършила по-голяма простъпка или се смята за непоправима. Най-често срещаните
нарушения са свързани с неспазване на изискванията за вечерния час и за форменото
облекло. Има няколко по-тежки простъпки и ученичките веднага са отстранени изключени от гимназията поради опасение, че могат да окажат лошо влияние върху
останалите ученички. По-големият брой простъпки на ученички не застрашават реда и
дисциплината в гимназията.
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ТЕАТРАЛИЗИРАНАТА ИГРА В ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА ОТ ПЪРВИ КЛАС
Ина Г. Будева, Евгения С. Иванова
Независимо от промяната на социалния статус на учениците от първи клас, играта
е присъща за началния етап на обучение заради нейната занимателна, притегателна и
интригуваща сила. Включена в процеса на обучение и възпитание тя дава възможност за
активизиране на мисленето им, за приложимост на знанията в конкретни учебнопознавателни и практически ситуации. Това съответно изисква създаването на конкретни
условия за приложението на играта в учебно-познавателния процес.
В педагогическата теория основателно се доказва, че играта е опериране със
знания, средство за тяхното обогатяване и упражняване, път за развитие на
познавателните сили на децата. Добре организираната игра създава условия за проява на
съобразителност, за изява на способността за ориентиране и използване на личния опит и
знания при решаване на игровите задачи. Творческата дейност в играта протича в
условията на емоционален подем, наличие на познавателен интерес и висока активност.
Постъпването на децата в училище е свързано със смяна на доминиращата дейност
в тяхното развитие. Тази смяна не намалява ролята на играта за обучението и
възпитанието на малките ученици. Изследвания показват, че в училищния период на
развитие играта, въпреки че е подчинена на учебната дейност, тя има голямо значение.
Игровата дейност съдейства за положително развитие на творческите способности
и образното, действеното и понятийното мислене на учениците. Театралното изкуство
разполага със специфични възможности за влияние и формиране на детската личност. То
не може да съществува без играта. Детето навлиза в света на изкуството именно чрез нея.
Театрализираната игра е в състояние да изпълнява успешно посочените функции, когато
се ръководи педагогически целесъобразно. Педагогът оказва своето възпитателно
въздействие върху децата за активизиране на творческите им способности чрез
интеграцията между театралната и игровата дейност.
В педагогически аспект една от най-важните функции на театрално-игровата
дейност е възпитателната, защото само по себе си театралното изкуство, в дълбоки
взаимодействия в играта, възпитава. Общуването на учениците с театралното и
изобразителното изкуство, литературата, музиката, танца, с тяхната емоционална
наситеност, богатство и непосредственост обогатява и техните понятийни първоначални
представи. Ето защо театрално-игровата дейност е специфична възможност за
подпомагане формирането на положително отношение към изучаваното учебно
съдържание. Театралното изкуство се свързва с общуването и взаимоотношенията, с
творческата активност, както и с индивидуализирания контакт на учениците със
съответния изучаван текст. Добре подбраният текст подпомага не само възпитателната
дейност на педагога в образователния процес, но се свързва и с мисленето,
въображението, чувствата и творчеството на децата. Поставените задачи определят и
насоката на работа с учениците, както и техните възрастови показатели, за да се намери
съответната посока за педагогическа работа.
Всичко казано дотук е достатъчно основание и мотив да изследваме проблема с цел
да проучим възможностите и ефективността от прилагане на театрализираната игра в
обучението на деца от първи клас.
Задачите, които си поставихме в тази връзка са:
1. Да се характеризира същността на театрализираната игра и значението от
прилагането й в обучението в първи клас.
2. Да се демонстрира, че театрализираната игра възпитава основни социални и
нравствени качества, свързани, от една страна, с моралната възпитаност на децата –
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съпричастност, отзивчивост, милосърдие, човечност и, от друга страна, свързани с
индивидуалността на личността – отговорност, собствен мироглед, себеуважение, воля,
борбеност.
3. Да се демонстрира, че театрализираната игра развива у децата естетическа
активност, даваща възможност за разгръщането на творческите способности на личността
и положително отношение към изучаваното учебно съдържание.
4. Да се проведе проучване в началното училище по отношение на възможностите,
постиженията и ефективността от прилагането на театрализираните игри в помощ на
обучението.
Обект на изследването е театрализираната игра и нейното приложение в обучението
на деца от първи клас.
Предмет на изследването са закономерностите в развитието на театрализираната
играта като форма за социално-нравствено формиране на детската личност и нейното
приложение в педагогическия процес.
Като изхождаме от факта, че под активното влияние на педагогическото въздействие
се извършва усъвършенстване на игровата дейност, формулирахме следната хипотеза на
изследването: Ако педагогът използва целенасочено театрализирани игри и участва в хода
на тяхното развитие, то той допринася за възпитание на чувствата, за формиране на
социални качества и нравствени взаимоотношения между децата и взаимоотношенията
им с околните, както и за развитие на творческите им способности и положителното им
отношение към учебния процес.
Театрализираната игра най-добре отразява характера на детската дейност, насочвана
под умелото ръководство на педагога. Тя се явява още и като средство за себеизразяване и
себеизява на детето. Взаимодействието с останалите в тази игра променя позицията на
детето – с негова помощ то ще е не само производител на информация и знания, а и
откривател на пътища за решаване на някоя игрова ситуация и на стратегии за
самоутвърждаване. С други думи, превъплъщавайки се, то се превръща в активен
участник в дейността, а не просто в реципиент. Чрез нея, по нов и достъпен начин, детето
реализира собствените си потребности за себеутвърждаване. Другата особеност е, че
театрализираната игра имитира реалната ситуация, която се създава изкуствено, с цел да
се съпреживеят значими събития, детайли, процеси и взаимоотношения, които се
превръщат по един естествен път в източник на нови умозaключения. Още една
особеност, която прави театрализираната игра особено ценна, е възможността на детето да
си се представя „отстрани”, как ще изглежда и как би искало да изглежда.
Този атрактивен подход преди всичко въздейства силно върху емоциите.
„Публиката”, или всъщност останалите деца, се включват като активни участници в
съпреживяването. Дава се възможност по естествен начин да се демонстрират
придобитите знания и да се приложат в различна ситуация творчески, като се развива и
творческото въображение. Но въпреки това, децата не играят заради публиката, а за да
задоволят собствените си потребности, най-вече от игра.
В първи клас почти няма учебна ситуация, в която използването на театрализирана
игра да е невъзможно. Всичко зависи от творческото въображение на педагога, да се
съобразява и с това, че по-малките, особено първокласниците, са нетърпеливи и
спонтанни. Те искат всичко да се случва веднага, „тук и сега”. Това ги мотивира да се
включат бързо, да се подготвят бързо за участие. Те бързо и с лекота импровизират
конкретна ситуация, репликите, които ще изрекат. Поради това, те не се нуждаят от декор,
грим и костюми, както в театралната дейност, нито от специално време за заучаване на
текст. Със своето живо въображение те бързо превръщат столовете в автомобили или
вагони, масата в кораб, химикала в микрофон, лист хартия във вълшебно килимче,
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моливът във вълшебна пръчица, пият несъществуващо лекарство, мръщейки се на
горчивината му и пр. Така те се задоволяват само с намека на символите, защото не
предметите са същественото за тях, а самите отношения и проявления на героите. Това
именно е основната разлика между театрализирана игра и театралната дейност в училище.
Може би неразбирането на тази разлика често кара учителите да се притесняват от
използването на театрализираната игра в учебната дейност, считайки, че се нуждае от
твърде много време за предварителна подготовка и заучаването на текста.
През цялата учебна година главната действена задача, която се поставя пред
педагога в педагогическата му дейност е да научи учениците сами да разграничават
истината от лъжата, вярното от невярното, приятното от неприятното, доброто от злото,
красивото от грозното. По този начин в различните проблемни ситуации и театрални игри
децата подсъзнателно са подтиквани да правят оценка и самооценка на своите действия,
както и на действията на литературните герои, интуитивно да си изграждат представа за
най-ценните качества на човека и проявата им в различни условия, да се научат да
реагират по най-адекватния начин.
Централно място в обучението заема урокът. Организацията на взаимодействие в
него е подчинена на предварително зададена цел, а отговорност за успешното общуване
носи учителят, поради което ролите на участниците в общуването са ясно разграничени.
Продуктивният модел на педагогическо взаимодействие в комуникативно ориентирания
урок изисква да се предоставя възможност на учениците активно да участват в
общуването в часа, в т.ч. и да организират взаимодействието, сами да избират социалните
си роли, да дискутират, да вземат решения.
Целта е чрез урока да се съдейства за установяване на отношения на толерантност и
търпение, да се формира комуникативно-речевата компетентност на учениците, защото
без проява на интерес и внимание, на личностна ангажираност с другия до теб и уважение
към него няма истинско общуване.
„Театрализирани” уроци могат да се организират по всички учебни дисциплини. В
тях се създават условия и най-необщителните деца да изразят незаинтересованост в
определена насока и да изживеят различни положителни емоции. В „театрализирания
урок” всеки може да прояви самоинициативност и творчество в приложението на
усвоените знания и умения. Това неминуемо довежда до трайно усвояване на учебното
съдържание и вяра в собствените сили. В хода на „театрализирания урок” учителят трябва
да се съобразява с възможностите на всяко едно от децата и в зависимост от това да им
предлага различни по трудност задачи, за да се избегне накърняване на самочувствието и
личното достойнство.
Използването на театрални форми в обучението не само съдейства за успешното
усвояване на знанията, но и развива познавателните интереси и ценностната ориентация
на учениците.
Изследването се проведе в СОУ „Йоан Екзарх Български” – гр. Шумен в периода м.
IX. 2013 г. – м. IV. 2014 г. и премина през етапите на констатиращия, формиращия
(обучаващ) и контролния експеримент. В него взеха участие 26 деца от първи клас. През
този период проведохме „театрализирани“ уроци по всички дисциплини. В емпиричното
изследване педагогическото наблюдение се осъществява чрез използването на протокол
(модификация по метода на Фландърс) за регистрация на поведенческите актове при
взаимодействието в процеса на театрално-игровата дейност като се отбелязва в него
датата на провеждане, групата и видът игрова дейност.
Наблюденията ни върху участието на децата в театрално-игровата дейност показаха,
че учениците с удоволствие се включват в играта и сами успяват да доразвият сюжета. В
преценката за театрализираната игра наблягахме върху това до колко е усвоено новото
учебно съдържание. Целта ни беше да научим децата да работят в екип и да си помагат
щом някой от тях изпадне в затруднение. Важно беше да проверим дали в хода на
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театрално-игровата дейност успяват да следват логиката от най-познатото към
непознатото. Учителят като съиграч им помагаше да се определят правилата, създаваше
игровата илюзия, насочваше към утвърждаване на нравствени навици, културно
поведение и навици за общуване. Към правилата за игра добавяхме умение да изслушваме
другите и да уважаваме мнението на връстника си, също и за формирането обективна
оценка за собствената им работа и за тази на другите.
В резултат на проведения формиращ експеримент се наблюдава тенденция на
нарастване на положителните и намаляване на отрицателните поведенчески актове в
процеса на реализиране на театрализираната игра. Децата се стремят да се обединяват и
взаимно да си помагат. Личностните отношения се регулират от самото съдържание на
театрално-игровата дейност и от проявените принципи и норми на поведение, но също и
от взаимните оценки и преживявания.
В контролния етап на изследването се констатира нарастване на броя деца,
демонстрирали посочените поведенчески актове. В края на провеждания експеримент
децата по-категорично изразяват своето желание за активно участие в дейността и го
реализират (96%). Това, разбира се те осъществяват според усвоените знания до момента
и доколкото могат да ги приложат в учебно-възпитателния процес. Самочувствието, което
са придобили в резултат на нарасналите знания и умения благодарение на приложените
театрализирани игри, им дава увереност в собствените възможности и самостоятелно
взимане на решения (73%). Значителното овладяване на речевите умения спомага за
сравнително по-добрата ориентация в учебното съдържание, в сравнение с
констатиращият етап (81%). Силно изразено е и нарастването на броя деца, които показват
критично отношение към подбора на роли и атрибути към тях (58%). Видна е
значителната разлика, където този акт не предизвиква толкова бурни и негативни реакции,
защото сами могат да преценяват собствените си възможности. Степента на собствена
интерпретация на изпълняваната роля се е увеличила неимоверно (77%). Децата видимо
показват своя напредък в тази насока. Това ясно се вижда в урока по изобразително
изкуство. Забелязва се и увеличение на децата, които са в състояние да дадат обективна
оценка за своята работа и тази на своите съученици (73%). Положителна промяна се
констатира и във взаимодействията помежду им по отношение проявата на взаимопомощ
(96%), въпреки, че и в констатиращия етап беше доста висока. Децата много по-добре се
самоорганизират в театрално-игровата дейност, помагат си, когато някой изпадне в
затруднение при решаване на поставената му задача и поощряват тези свои съученици,
които не успяват да се справят.
Сравнителният анализ на средните стойности от всички степени на демонстрираното
поведение в констатиращия и контролния етап по време на дейността показва, че
значително нараства броя деца с проявено разбиране и задълбочено осмисляне на
учебното съдържание в контролния етап като се достига до много висока степен 55,12%,
докато в констатиращият етап такъв растеж липсва. Значителна е разликата и в оцененото
с много ниска степен проявено поведение (констатиращ етап: 34,62%; контролен етап:
0%).
Постигнатите по-добри резултати при децата през констатиращия етап са
убедително доказателство по отношение на ефективността от прилагането на
театрализираните уроци в училище. При провеждането на самите игри и според
наблюдението, децата се чувстват много добре, в приповдигнато настроение, като
едновременно с това и показват екипност, чувство на отговорност към поставените
задачи, както и интерес към изпълнението на самите задачи.
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Диаграма № 1. Графично представяне на резултатите от оценката на
демонстрираното поведение на децата в двата етапа – констатиращ и контролен
(средни стойности)

Нито едно от децата не дава отказ за участие в подобни игри, което означава, че те се
приемат добре от учениците и под формата на забавен елемент в урочната дейност се
развива както грамотността на децата, така и уменията им за работа в екип,
въображението и комуникативните им умения.
Изводите, които можем да направим по отношение на педагогическото наблюдение
са следните:
• Използването на „театрализирани“ уроци в обучението на деца от първи клас
доведе до по-голяма ефективност и улесни процесите на усвояване, осмисляне и
съхраняване на учебното съдържание;
• „Театрализираните“ уроци дават възможност за по-голяма задълбоченост и
преосмисляне на собственото поведение на малките участници с произтичащите от това
изводи и поуки. Те се учат на съпричастност към непреходното, доброто и разумното в
живота, осъществяват взаимодействие на чувства, мисли, емоции и го показват чрез
поведенческите си актове;
• Чрез театрално-игровата дейност учениците успешно развиват творческите си
способности.
С помощта на театрално-педагогическа адаптация се извежда различното,
изненадата в урока. Това не дава никакво отклонение в урочната структура, а спомага за
нестандартно усвояване на учебното съдържание, придава разчупеност на урочната
работа.
Обучението чрез театрално-игровата дейност стимулира учениците да участват
активно, отговорно и творчески в процеса на обучение. Тя в голяма степен подпомага и
учителя за утвърждаване на преподавателската му дейност.
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ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПЛАСТИЧНАТА АПЛИКАЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНИ УМЕНИЯ У ДЕЦАТА
Каролина Пламенова Георгиева, доц. д-р Димитър Илиев Балкански
Статията разглежда проблема на пластичната апликация и нейните възможности за изграждане и
формиране на обемно-пространствено умения у децата.
Ключови думи - Пластична апликация, Обемно-пространствени умения

Думата апликация идва от латинското аpplicatio, което означава прибавка,
залепване, прилепване.
Пластичното апликиране като вид изкуство е специфична форма за отразяване на
действителността. За да овладяват децата пластичното апликиране, те трябва да
придобият впечатления от околната действителност и конкретни умения.
Както отбелязва Д. Балкански „…апликацията е вид приложно изкуство, използвано
за художествено оформление на различни предмети, с помощта на прилепване към
основния фон на изрязани декоративни или тематични форми” [3,37].
Необходима е система, която да обхваща по- регламентирани форми, каквито са
предметното апликиране посредством образец и показ, предметно апликиране без образец
и показ, но с определена тема. Творческите елементи постепенно се засилват, когато у
децата вече са създадени умения за сюжетно апликиране. Посредством обучението детето
придобива усет към композиция, която все по-творчески включва художествено съчетаване
на форми и цветове. Създава се усет за линеен контур и пространствено разположение. На
първо място се имат предвид мястото и ролята на сензорното и логичното при обучението
по апликиране. Това дава възможност да се поставят в единство отразяващата и
творческата страна на апликирането като художествена дейност. Дейността протича
резултатно, когато децата овладяват умения да апликират и се учат да анализират, да
сравняват, да синтезират и обобщават, учат се да мислят, уточняват и разширяват своите
знания.
В процеса на апликирането има различно взаимодействие на конкретно и
абстрактно. Изменят се етапите в развитието на детското мислене и детето овладява
различни форми на творческа дейност; овладява способи за изобразяване, чрез които
апликира картини с динамично действие и художествена форма.
В основата на пластичната апликация стоят възприятията. Те се получават в
резултат на усещането и отразяването на образните особености на предметите и явленията
от действителността. Физиологията на възприятието се определя като способност, която се
осъществява от сложно организирани нервно-клетъчни системи- анализатори. Качествата
на материалния свят- обект за изобразяване са линиите, формата,
големината,
пропорционалните съотношения, осветеността, цветът и положението на предметите в
пространството. Установено е, че съществува определена последователност и различни
фази при възприемане на тези качества.
Зрителното усещане в първата фаза на наблюдението се състои в силуетноплоскостно възприемане на предмета, след което настъпва диференцирано възприемане.
Двете фази на възприемането се осъществяват последователно, но с различна
усъвършенстваност на този процес. В началото преобладава пластико-въприемане и
изобразяване на предметите.Възприемането на пространството, въпреки че се осъществява,
запазва своя условно-рефлексивен характер. Остава без значение за децата тълкуването на
предметите и явленията и не се отразява в изображението фактът, че детето правилно се
ориентира в пространството, че определя пространствените измерения, това все още не
означава, че има възможности да изрази зрително-пространствени образ
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Основна
роля в прехода от плоскостно
към обемно изображение играе
преустройството на
процеса на възприемане за целите на изображенията.Този
психологичен момент в развитието на възприятието е свързан с трансформация на
познавателното отношение към действителността.
В процеса на пластичното апликиране децата се запознават с прости и сложни
форми на различни предмети, части и силуети, които те изрязват и залепват. Като дейност
тя е особено привлекателна, тъй като условността доминира до голяма степен при нея.
Формите за апликация са изчистени от подробности, които обременяват детското съзнание
и внимание. В тях се съсредоточава най-характерното от дадения предмет. От друга страна,
тази условност на пластичната апликация предоставя широки мащаби на детското
въображение. Детето активизира своя минал опит, развива мисловна дейност при
изготвянето на различни елементи. В същото време се овладява и сложната за детето
операция - рязане с ножичка, която оказва положително влияние върху формирането на
сръчност и усъвършенства мускулатурата на ръката. Детето спазва определени изисквания.
Това му дава възможност да прояви личното си отношение при подбора на формите,
цветовете, разположението, като следва индивидуалните си предпочитания и вътрешен
вкус. По този начин пластичната апликацията съдейства за естетическото възпитание на
децата. У тях се възпитават и умения за красиви цветови съчетания, когато самостоятелно
избират цветове и отенъци. Положителните преживявания обогатяват не само детската
душевност, но изграждат отзивчивост към красотата от заобикалящата действителност.
Използвайки пластичната апликация като средство за внасяне на красота у детето се
развива наблюдателност, то се учи да цени красивото. В апликацията пред детето се
поставя и готовият цвят, който го провокира и подтиква за действие. Това е от особено
значение за 6-7 годишните деца, тъй като при други видове изобразителна дейност се
затрудняват от направата на цвета.
Предимството на пластичната апликация при запознаването с видовете композиции
е подвижността на формите, с които се работи при залепването. Детето вижда различни
варианти и избира най-подходящия според вкуса и възможностите си. В началото това се
осъществява несъзнателно. Привлечено от движението, което извършва, детето реди своята
апликация.
В ситуациите по пластично апликиране се цели децата да овладеят пространствено
рисувателния лист чрез редуване на цветове и форми и свободно да подреждат елементи
и мотиви. Усилията на учителя са насочени към създаване на условия за развитие на
чувство на ритъм и композиционен усет, като децата се насочват към самостоятелно
композиционно и цветово изграждане на апликациите. Това се постига при създаването на
разнообразни образи.
Изобразителна дейност пластично апликиране включва:
- материалите за апликиране са: хартия-гланцова, велурена и др.
- пособията са лепила,четка,ножица.
- техники на работа - подреждане и лепене на готово изрязани форми и образи,
различни по вид, големина и цвят като подбора за комбиниране и подреждане се извършва
самостоятелно от детето върху цветна основа.Техниките за апликиране са еднослойни и
двуслойни.
Децата от 3-та и 4-та група усвояват още две техники-изрязване по права линия и
по контура на рисунката и техника на изкъсване.Могат самостоятелно да изрязват
ленти,правоъгълни и квадратни форми от които получават триъгълни,трапецовидни и
кръгли форми.Децата могат да режат в начупена или вълнообразна линия,изрязват
симетрични форми от прегъната на две хартия.
Видове апликации -плоскостна и пластична.
При пластичната изображенията се отделят като релеф от основната плоскост(или
релефна).Начините на работа:
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1. Вдлъбване - геометричната форма се поставя в свита длан и с молив се
притиска в средата, при което краищата се извиват;
2. Прихлупване - кръгла или елипсовидна форма се изрязва с 1,2 или повече
свивания и чрез прихлупване се получава релефна;
3. Прегъване - квадрати,триъгълници,правоъгълници се прегъват по оста или
по диагонала;
4. Плисиране (като хармоника) - вертикално, хоризонтално, под наклон;
5. Извиване - чрез изпъване с помощта на ножицата.
Пластичната апликация е един от достъпните начини за овладяване на особеностите
на приложното изкуство – декоративност, изразителност на цвета, орнамент, ритъм,
разнообразен материал. Създавайки условия за овладяване, се създават и условия за
постигане на естетическо чувство. Чрез пластичната апликация в детските работи се
изгражда усет към красивите цветосъчетания, изящни форми, чувство за ритъм и други
композиционни умения.
Литература:
1. Балкански, Д., Декоративно-приложните изкуства в обучението по
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2009.
2. Димчев, В., Изобразително изкуство. Методика. Просвета, С., 1993.
3. Занков,О.,Развитие и диагностика на изобразителните способности на децата от
предучилищна и начална училищна възраст, В. Търново, 2005.
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РОЛЯ НА МУЛТИМЕДИЙНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ИНТЕРКУЛТУРНА ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОЦЕСА НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО
ОБУЧЕНИЕ В І – ІV КЛАС
Кольо Георгиев, доц. д-р Йорданка Ст. Пейчева
Резюме: Мултимедийната презентация като съвременно дидактическо средство допринася за усвояване
на по-голям обем и по-задълбочени знания в резултат на използването на по-интересни за учениците уроци.
Ето защо тя може да се използва успешно и при формирането на важни социални познания и общотрудови
умения, които са в основата на интеркултурната интеграция.

Компютрите разкриват пред малките ученици нови и интересни възможности за
познание. Приложението им допринася за формирането на по-голям интерес и мотивация
за участие в урочната дейност. Чрез тях те могат да съчетават полезното с приятното. Те
стимулират учениците активно да овладяват новите знания и умения, които ще ги
поставят в ролята на съзидателен творец и лоялен гражданин, притежаващ висока
технологична култура. Особено важна е ролята на технологичното обучение, което трябва
да запознава учениците с основите на техниката и технологиите и ролята им в живота на
хората. Не само в предвидените за това конкретни теми, но ежечасно учителите,
преподаващи домашен бит и техника, могат да демонстрират възможностите за
използване на едни от най-необходимите днес технологии – информационните.
Мултимедийната презентация е едно от съвременните дидактически средства за
поднасяне на нова информация. Тя може да се използва в различни компоненти на урока и
да решава различни цели, заложени в него.
Изборът на тема е продиктуван от актуалността на този проблем и
необходимостта от намиране на пътища за неговото решаване.
Целта на нашето изследване е да се изследва влиянието на мултимедийната
презентация в обучението по домашен бит и техника в ІV клас за осъществяване на
интеркултурно образование и възпитание.
Постигането на тази цел се реализира с решаването на следните
Задачи:
- Проучване на информационните източници по проблема.
- Разработване на концепция за осъществяване на експеримента.
- Подбор на дидактически инстументариум.
- Реализиране на експерименталното обучение.
- Анализ на получените резултати.
Нашите очаквания за резултата от проведения експеримент се свързват със
следната хипотеза: експерименталното обучение, основаващо се на използване на
мултимедийни презентации, свързани с усвояване на знания за традициите на различни
етнически групи в обучението по домашен бит и техника, води до формиране на желание
и умение за работа в екип, колективизъм и позитивна нагласа у учениците.
Обект на изследване са знанията, уменията за работа в екип и отношенията в
ученическия колектив, придобити в процеса на експерименталното обучение.
Предмет на изследването са резултатите от учебния процес по домашен бит и
техника за ІV клас в резултат на интеграцията чрез ИКТ.
Педагогическото изследване се реализира в три етапа:
I етап - констатиращ експеримент (подготвителен етап)
През този етап се извършва анализ на съществуващата литература и учебната
документация по проблема. Създава се организация на изследването - определяне на ЕГ и
КГ и установяване на тяхната еквивалентност с помощта на тест за установяване на
входно ниво (Приложение № 1). Разработва се инструментариум на изследването.
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II етап - формиращ експеримент (етап на осъществяване на експеримента)
През този период технологичното обучение на учениците от експерименталната
група се осъществява чрез система от уроци за усвояване на знания от зимния празничен
календар на различни етнически групи, реализирани с помощта на мултимедийни
презентации. На учениците се дава възможност в процеса на работата да усвоят
работата с различни инструменти и да използват някои от възможностите за активно
усвояване на информация.
Експерименталната работа се осъществява по учебника „Домашен бит и техника”
за ІV клас на издателство „Бит и техника”.
ІІІ етап – контролен (заключителен) експеримент
През този период с помощта на тест № 2 (Приложение № 2) се измерват
резултатите от експерименталната работа. Извършва се обобщение и анализ на
получените данни, които са обобщени и оформени в таблици и диаграми.
За събиране на необходимите данни и информация в проведеното изследване се
използва следния инструментариум:
- Тест №1 (Приложение №1) за проверка на входното ниво на експерименталната и
контролна групи;
- Тест №2 (Приложение №2) за проверка на изходното ниво на групите по
отношение на придобитата самостоятелност и активност в областта на технологичното
обучение.
Резултатите се отчитат в три рингови позиции: ниска, средна и висока.
Към I – ви критерий – Усвояване на знания за културата на етническите групи в
страната има два показателя:
1. Овладяване на знания, свързани с културата на етносите
(празници, обичаи).
2. Знания за културните различия и единство на групите.
Към II – ри критерий – Tолерантност към различните етнически групи има два
показателя:
1. Уважение към празниците на други етнически групи.
2. Желание за работа в екип с деца от друг етнос.
Разработихме следните теми, при които използвахме мултимедийната
презентация в уроците по домашен бит и техника в ІV клас за усвояване и провокиране на
знания за етническа толерантност:
„Празничен хляб”, „Новогодишна украса”, „Интернет. Кутия за компактдискове”,
и една авторска тема „Телевизионно студио”.
1. Тема „Празничен хляб” – В нея се предвиждат дейности за усвояване на знания,
за празничната обредност при различните етноси в нашата родина и начините за
украсяване на празнично обреден хляб. Предварително е зададена задача на учениците да
съберат информация от различни информационни източници. След което се подрежда и
обработва събраната информация в презентация.
• Дискутирахме с учениците подготовката за празниците „Бъдни вечер“ и „Коледа“.
• Обсъдихме особеностите при подреждането на празничната трапеза.
• Определихме какви видове украси се правят на празничните хлябове и какво е
тяхното значение.
• Разгледахме снимките на празничните хлябове и открихме върху тях отделни
елементи от украсата и тяхното значение. Разгледахме истински празничен хляб.
• Разгледахме начини на приготовление на празничната система и видовете ястия
и при Евреи – „празника Ханука”; Смесицата от обичаите на Коледа, на Заговезни и
Нова Година при Роми-цигани; Мюсюлмани- с Рамазан байряма и Арменската Коледа.
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2. Тема „Новогодишна украса” – В тази тема се предвиждат дейности за
усъвършенстване на уменията за разчитане на елементарни чертежи, развитие на умения
за комбиниране на материали и проведохме дискусия за основните дейности при
украсяването на класната стая и на дома за Новогодишния празник.
• Дискутираме какви украси се правят в навечерието на Нова година. По какъв
начин се създава празничност.
• Обсъдихме с учениците познатите им начини за украсяване на класната стая и на
дома. Информирахме ги за новите изкуствени материали, които се използват за
изработване на украсата.
• Разгледахме образци на различни изделия за украса, изработени от различни
материали: хартия и целофан.
• Осигурихме възможност на учениците да формират екипи за работа и да направят
едно от показаните в учебника изделия.
• Украсихме класната стая, като поставихме на различни места изработените от
учениците изделия.
• Обсъдихме как посрещат Новогодишните празници: Рош а Шана - Еврейската
нова година; Ромската Нова Година - Банго Васил;
Всеизвестен факт за мюсюлмани и за немюсюлмани по цял свят е, че нито
Коледа, нито Нова година присъстват в листата на мюсюлманските празници.
Двата мюсюлмански празника през годината, Рамадан (Рамазан) байрам и Курбан
байрам, също са известни на хората по цял свят. Арменците постят навръх Нова
година - вместо да теглят късмети, те пишат обещания и ги закачат на стената.
3. Тема „Интернет. Кутия за компактдискове”
Предварително е зададена задача на учениците да съберат информация от различни
информационни източника за предимствата на световната мрежа интернет и начините за
съхраняване и пренасяне на информация.
• Усвоихме знания за различните устройства за предаване на информация, в това
число и за световната мрежа интернет;
• Усъвършенствахме уменията за конструиране на обемно изделие от разгъвка;
• Обсъдихме какви са предимствата на интернет, като разкрихме неговите
функции. Спряхме се на по-важните страни, като това, че интернет е гигантска
информационна система.
• Обсъдихме по какъв начин се предава и приема информацията в интернет. Какво
правят хората, които ползват интернет: четат, разглеждат, научават, слушат, разговарят,
питат, гласуват, разменят мнения, писма, съобщения и др.
• Поговорихме за начините за лесно търсене и намиране на необходимата
информация в интернет. Затова как хората могат да се ориентират бързо в „океана“ от
информация, за ползването на търсачки.
4. Тема - Игра „Телевизионно студио”
Акцентът в този урок пада върху предоставянето на възможност учениците
самостоятелно да формират умения за делово общуване, формиране на умения за
планиране на индивидуална и групова дейност – телевизионна игра. Усъвършенстването
на уменията за работа в екип и възпитаване на качествата съобразителност и
толерантност, бяха заложени като идея за етническа толерантност с призива „ Еднакви и
различни-нека бъдем толерантни и етични”. Урочното планиране е за два учебни часа,
като в първия учениците събират информация, като връзката е с идеите заложени в
предходните теми, подготвят постери и мултимедийни презентации. А през втория в
рамките на двадесет минути провеждат информационно-телевизионно студио за
богатството на шарената ни празнично обредна система, като реклама на всеки отделен
етнически елемент.
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Резултатите от проведения тест за установяване на входното ниво на
експерименталната и контролна групи показват, че нивото на знания и творческите
възможности на учениците в областта на техника и технологиите по домашен бит и
техника са приблизително еднакви. Това ни дава основание да ги включим в изследването.
Анализа на получените резултати показва че: В експерименталния клас висока
степен на знания от областта на техниката и технологиите показват 50% от децата, а в
контролния – 47%. Средна степен на овладяни знания имат 35% от децата, както в
експерименталния, така и в контролния клас. Ниска степен на знания имат 15% в
експерименталния и 18% - в контролния клас.
Анализът на резултатите от изходното ниво показват че експериментлния клас
се справи по добре.
Първи критерий: Усвояване на знания за културата на етническите групи в
страната.
Показател 1. Овладяване на знания, свързани с културата на етносите (празници,
обичаи) – Съдейки от анализа на резултатите, получени от въпроси №1, 2 и №3 от теста за
установяване на изходното ниво (тест №2), експерименталният клас се справи по-добре с
поставената задача. Учениците, които са показали високо ниво на овладяни знания,
свързани с опазване на етническите ценности от празнично-обредната ни система са 63%
от експерименталната група, и 29% от контролната. Средна степен на овладени
мултикултурни знания са показали 27% от учениците в експерименталната група и 56% от
учениците в контролната група. Ниска степен на овладяване на знания, свързани с
опазването на етническите ценности от празнично-обредната ни система са показали 10%
от експерименталната група и 15% от контролната група.
Показател 2. Знания за културните различия и единство на групите – Повече
ученици от експерименталния клас са работили по-задълбочено и показват по-голям обем
от знания по въпроси № 4 и № 5 от (тест №2). Разликата е голяма в процентите на ниските
и високите нива. В експерименталния клас, учениците с ниско ниво на знания са едва 6%,
а в контролния са 16%. С 15% са оценени знанията на учениците от средното ниво в
експерименталния клас, а с 44% са оценени знанията на учениците от контролния клас.
Разликата между двата класа във високото ниво е значителна. 79% от учениците в
експерименталния клас са показали задълбочени, пълни знания по темата, а в контролния
клас – 40%.
Втори критерий: Tолерантност към различните етнически групи
Показател 1. Уважение към празниците на други етнически групи
– Използването на мултимедийните презентации в процеса на обучение при
овладяване на техники и технологии за оползотворяване на интеркултурните познания,
безспорно води до по-висока степен на формиране на съответното умение у учениците от
експерименталната група. Отново по-висока степен на изследваното умение има
експерименталния клас. Слабите постижения на учениците от експерименталния клас,
оценени с ниска степен по отношение на умението за овладяване на мултикултурни
познания и етническа толерантност са 5%, а в контролния – 10%. Средно ниво показват
23% от учениците в експерименталния клас, а в контролния този процент е доста по-висок
– 48%. Значителна е разликата в резултата от областта на високата степен в полза на
експерименталния клас - 72%, спрямо контролния, който е 42%.
Показател 2. Желание за работа в екип с деца от друг етнос
– При изпълнение на задачата за работа в екип с деца от друг етнос в
технологичното обучение, учениците от експерименталния клас демонстрират по-добри
умения спрямо учениците от контролния клас, покриват в по-висока степен поставените
изисквания в конкретната ситуация. Процентът на учениците, оценени с ниско ниво в
експерименталния клас е само 4%, а в контролния – много повече – 18.5%. Ученици,
оценени със средно ниво на справяне с поставената задача в експерименталния клас са
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36%, а в контролния – 43%. Отлично справилите се ученици, оценени с високо ниво в
експерименталния клас са 60%, а в контролния – 38.5%.
Изводи:
Вследствие на осъществения експеримент и установените резултати, могат да се
направят следните изводи:
1. Експерименталното обучение, основаващо се на използване на мултимедийни
презентации в обучението по домашен бит и техника, води до повишаване на
социализацията на учениците от ІV клас.
2. Мултимедийните презентации допринасят за усвояване на по-голям обем и позадълбочени знания в резултат на използването на по-интересни за учениците уроци, при
които се използват разнообразни софтуерни продукти. Учениците възприемат новата
информация по-бързо и по-трайно в резултат на по-големия интерес към начина на
представянето й, както и на по-доброто й визуализиране.
3. Чрез мултимедийната презентация в по-висока степен се реализира принципът за
нагледност и достъпност на поднесената информация. Това несъмнено води до по-висока
продуктивност в работата на учениците.
4. Бързото развитие на Информационните технологии постепенно променят модела
на обучение. Компютърът вече се налага като необходимо дидактическо средство за
обучение.
5. Мултимедийната презентация може да се използва успешно при формирането на
важни социални познания и общотрудови умения, като например интеркултурна
интеграция в тенологичното обучение.
6. Изброените приоритети на съчетаването на технологичното обучение с
мултимедийна презентация, осигуряваща актуална, интригуваща информация, са основа
на по-задълбочено разбиране и осмисляне на проблема, за по-добрата социализацията на
етническите малцинства в учебния процес и интеркултурна интеграция на
подрастващите.
7. Използването на мултимедийни презентации внася разнообразие, спомага за
провокиране на положителни емоции в ученика. В резултат на всичко това учениците
придобиват по-голяма самостоятелност и увереност в работата си, което от своя страна
води до по-високи учебни резултати.
Началната училищна възраст е периодът, в който децата навлизат в света на
техниката и технологиите, а информацинонните технологии са част от тях. Ето защо,
успехът на педагога за постигане на определени учебни цели до голяма степен се определя
от използването на съвременни дидактически средства, които са по-атрактивни и
интересни за учениците.
Получените резултати и направените изводи доказват верността на хипотезата, че
експерименталното обучение, основаващо се на използване
на мултимедийни
презентации допринася за осъществяването на интеркултурна интеграция в процеса на
обучението по домашен бит и техника.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение №1
Тест за установяване на входно ниво
1. Интересно ли Ви е в часовете по домашен бит и техника?
А/ Да, в по-голяма степен;
Б/ Понякога;
В/ Не
2. Биговането е операция, която е характерна за работа с:
А/ хартия;
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Б/ картон
В/ текстил;
Г/ природни материали
3. Кой лист е по-здрав?
А/ обикновен лист от тетрадка;
Б/ нагънат като хармоника лист хартия;
В/ намокрен лист хартия
4. „Оригами“ е:
А/ древно японско изкуство за изработване на изделия чрез многократно
прегъване на хартия;
Б/ пъзел;
В/ вид конструктор
5. Кое ще падне по-бързо?
А/ разгънат лист хартия от тетрадка;
Б/ топчето, получено от смачкване на лист от тетрадка;
В/ топчето от пластилин.
6. Кой от изброените инструменти използваме най-често при работа в часовете по
домашен бит и техника?
А/ гребло, трион, клещи;
Б/ молив, гланцово блокче, ножица; цветни конци;
В/ цветя, почва, саксия.
Приложение №2
Тест за установяване на изходно ниво
1. Какво означава човек да притежава етнологична култура?
А) да познава и уважава празниците и обичаите на хората от други етнически
групи;
Б) да уважава възрастните хора;
В) да уважава само своите празници.
2. Кой се нарича най-големия зимен празник на ромите, на който посрещат Нова
година?
А) Ханука;
Б) Банго Васил;
Г) Заговезни;
Д) Коледа.
3. Кои етноси правят сурвакници?
А) евреи;
Б) българи;
В) роми;
Г) арменци.
4. Какво си пожелават на празник християни, роми, мюсюлмани, евреи, арменци:
А) здраве и благополучие;
Б) успех в работата;
В) нова кола и къща;
Г) късмет и плодородие;
Д) да се издигнат на работното място.
5. Кое е общото в празничната новогодишна атмосфера на различните етнически
групи?
А) че са семейни празници
Б) новогодишното настроение
В) внасят се нови надежди
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Г) играят се народни хора
6. Какви последствия могат да настъпят при неуважение на културните различия на
хората?
А) намаляват възможностите за създаване на приятна атмосфера в класа или в
групата;
Б) повишава се уважението към съученици и приятели;
В) всички си остават приятели.
7. Ако ваш съученик или приятел от друга етническа група ви покани на техен
празник, бихте ли отишли?
А) да;
Б) не;
В) не мога да преценя.
8. Смятате ли, че при направата на украса за даден празник е по-добре:
А) всеки самостоятелно да изработва нещо;
Б) децата да работят в групи, в зависимост от етническа си принадлежност;
В) да се работи групово, без значение кой какъв е по етническа принадлежност.
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ОБРАЗОВАТЕЛЕН МАРКЕТИНГ В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSKOLNY NR 4” В ГР. РИБНИК - ПОЛША
Константин Люцканов
EDUCATIONAL MARKETING IN THE PRIMARY SCHOOL „ZESPÓŁ SZKOLNOPRZEDSKOLNY NR 4” - RYBNIK/ POLAND
Konstantin Lyutskanov
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Настоящата статия е изградена като емпирично изследване върху реализирането
на образователния маркетинг в основното училище „Zespół Szkolno-Przedskolny nr 4” в гр.
Рибник (Полша).1
Обект на изследването е образователният маркетинг в основната образователна
степен, като обособена ниша на образователния маркетинг. Осветляването на обекта на
изследването е свързано с очертаване на ключовите понятия: маркетинг2, образователен
маркетинг3, субекти, особености, основни принципи и задачи на образователния
маркетинг; маркетингова комуникация4; връзки с обществеността 5. Заслужава да бъде
отбелязан и терминът паблисити (англ. Publicity, ‘известност, популярност’)6.
Образователният маркетинг е основна съставна част на образователния
мениджмънт, който включва проектиране и планиране, мониторинг, оценяване,
акредитация, повишаване на качеството, трудово-правни взаимоотношения, ресурсно и
информационно осигуряване в образованието.
Субекти на образователния маркетинг могат да бъдат според Ваня Георгиева
„всички организации и отделни предприемачи, които реализират образователни услуги
или идеи“. Такива организации са „училища, сдружения, ведомства в системата на
образованието, професионално-квалификационни центрове, ресурсни центрове за
учители, центрове за извънкласна дейност […] и др.“ (Георгиева 2005: 16).
С оглед на мащаба на субекта на образователния маркетинг различаваме субект на
образователния микромаркетинг - „отделни учебни заведения и отделни организации на
1

Информация от полското училище за този стаж с моя снимка вж. в: http://www.rybnik.pl/zsp4/?/edukacja/asystentcomenius/ - К. Л.
2
Ваня Георгиева (2005: 11) определя маркетинга като „управленчески процес, чрез който се разкриват и
удовлетворяват потребности на различни потребители“. Според Питър Дракър „[ц]елта на маркетинга е да разбере
потребителя толкова добре, че продуктът и услугата да му паснат така, че сами да се продават” (вж.
http://www.referati.org/obrazovatelen-marketing-i-vryzki-s-obshtestvenostta/58758/ref/).
3
Маркетингът в образованието е „вид социален маркетинг, занимаващ се с подбор на потенциални ученици и
кандидат-студенти
за
учебни
заведения
(училища,
университети
и
центрове)”
(вж.
http://oldweb.ltu.bg/conferences/uur/2008/files/EducationalMarketingPresentation.pdf).
4
Маркетинговата комуникация цели реализиране на икономически изменения с цел постигане на по-висока
ефективност. Според Гюнтер Бентеле развитието на маркетинговите комуникации от 50-те години на ХХ век може да се
обособи в три фази: комуникация, ориентирана към продукта; комуникация, ориентирана към пазара; комуникация,
ориентирана
към
създаване
и
поддържане
на
отношения
(http://www.helpos.com/archive/previewweb/36_007_03_index.html#_Toc274665254).
5
Отличителен белег на връзките с обществеността (PR) като вид маркетингови комуникации е тяхната
преднамереност – те са преднамереното усилие за действие по определен начин, чрез определено комуникационно
средство, с цел възможно най-добре осъществяване на контакт. Други белези на PR са „широк обхват на аудиторията,
достоверност, многообразие на използваните форми, […] ефективност в представянето на учебното заведение или
образователната услуга” (Вацов 2008: 134).
6
Понятието пъблисити е производно от PR и се определя като „предоставяне на информация за учебното заведение и
неговия продукт в средствата за масова информация […] То представлява всъщност безплатна реклама” (Вацов 2008:
135).

149

местно равнище“, както и субект на образователния макромаркетинг - това са
„държавата и нейните институции“ (вж. Георгиева 2005: 17).
Образователният маркетинг има своите особености спрямо маркетинга изобщо
поради спецификата на образователната дейност. Става дума за редица основни различия,
като например: „не се преследва печалба, а […] качество на резултата“; „‘печалбата в
образованието не се измерва само с парични знаци (понякога е достатъчен само щастлив
поглед на дете“; „има разлика между реалната цена, която плаща обикновено някой друг и
емоционалната цена, която плаща ученикът“ и др. (вж. Георгиева 2005: 22-23).
Основни принципи на образователния маркетинг са: принцип на суверенитета на
потребителя (главен и основополагащ), принцип на съчетаване на адаптивността с
въздействие върху потребителя, принцип на качеството на образователния продукт,
принцип на конкурентноспособността, принцип на перспективността, принцип на
ситуационното управление и др. Всички тези принципи могат да се разделят условно на
три взаимопресичащи се групи. В първата група се разкрива философията на маркетинга
по отношение потребностите на потребителите на учебните заведения. Втората група
съдържа принципите на избор и формиране на стратегията им. Към третата група се
отнасят принципите на вземане на конкретни управленски решения в системата на
образованието (вж Вацов 2008: 85-88).
Основни задачи на образователния маркетинг са: изготвяне на стратегия с оглед на
регионалните особености, която да служи за разкриване на пазарни ниши, обхващащи
нови атрактивни специалности, дисциплини, учебни програми и форми на обучение;
райониране на пазара, разпознаване на потенциалните целеви групи обучаеми в
зависимост от редица фактори (ниво, интереси, положителни и отрицателни нагласи и
пр.); подобряване на качеството и адекватно изменение на цената на образователната
услуга; подготвяне и разпространение на изпреварваща информация - използване на
Интернет като средство за информация; подготвяне и разпространение на подходяща
реклама - разработване на план за връзки с обществеността, осъществяване на
комуникация с медиите и пр.
Изпълнението на тези основни задачи на образователния маркетинг е разгледано
при представянето на предмета на изследването, а именно: спектърът на функциониране
и развитие на образователния маркетинг в основно училище „Zespół Szkolno-Przedskolny
nr 4” в гр. Рибник.
Основната цел на изследването е: като се изясни функционирането на
образователния маркетинг в основната степен на обучение в едно средностатистическо
провинциално училище в Полша, да се обобщят основни препоръки за провеждане на поразностранна и ефикасна маркетингова политика в българското училище в контекста на
разширяващата се глобализация и международен обмен в образователната сфера. Поради
ограничения обем на субектите на образователния маркетинг (едно учебно заведение),
изводите в статията не претендират за всеобща меродавност по отношение на
образователния маркетинг в основната образователна степен в Полша.
По отношение на термина основна образователна степен трябва да се обърне
внимание на различията в българската и полската образователна система.
В България образователната система обхваща начален етап (I-IV клас) и
прогимназиален етап (V-VIII клас), ето защо съществуват начални училища с паралелки
от I до IV клас, както и основни училища с паралелки от I до VIII клас.
Полската училищна образователна система обхваща три степени. Първата степен е
началното училище (пол. Szkoła podstawowa) с продължителност 6 години (от 6-7 г. до 1213 г.). Втората степен е прогимназиално училище (пол. Gimnazjum) с продължителност 3
години (от 12-13 г. до 15-16 г.). Прогимназиалното образование завършва с
общонационален изпит (подобен на матура), резултатите от който влияят върху избора на
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средно училище за по-нататъшното образование на ученика. 7 Учениците получават
резултатите под формата на свидетелство, след което могат да продължат образованието
си в третата степен, към която се числят: общообразователен лицей (пол. Liceum
ogółnokształcące) - 3 години; профилиран лицей (пол. Liceum profilowane) - 3 години;
професионално училище (пол. Zasadnicza szkoła zawodowa) - 3 години; техникум (пол.
Technikum) - 4 години.8
В полския град Рибник (25-ти по големина град в Полша, по последното
преброяване през 2009 г. с население от 141387 жители)9 има общо 68 учебни заведения,
от които 28 начални училища, 18 прогимназиални училища, тип Gimnazjum, 18 техникума
и едно музикално училище, създадено през 1933 г. В Интернет има съобщения за контакти
и съвместни мероприятия между български училища и училища от гр. Рибник, както и за
участие от българска страна в международни културни изяви в полския град. 10
За отбелязване е също, че гр. Рибник се намира на 50 км от университетския град
Катовице и на 130 км от друг университетски център - Краков, старата столица на Полша.
В града има три филиала на университети от Гливице и Катовице.
Училище „Zespół Szkolno-Przedskolny nr 4” има 50-годишна история. То е
създадено през 1962/63 г., като за патрон е избран Леон Кручковски (пол. Leon
Kruczkowsky). Първият училищен настоятел е Станислав Лешчински (пол. Stanisław
Leszczyński). Първоначално училището е регионално – там са учили деца от Голеов и
Грабовни (бивши села, днес - квартали на Рибник).
В началото на уч. 1994/95г. се открива ново крило на училището, което включва
физкултурен салон, библиотека и допълнителни класни стаи.
При учебните реформи в Полша през 1999-2000г. училището приема статута на
начално училище (до VI клас). През 2003 г. училището се слива с детска градина с
предучилищна възрастова група №33, оттам идва името Zespół (в смисъл на обединение).
Директор оттогава насам е Божена Шимура (пол. Bożena Szymura), а заместник-директор е
Луция Шимон, (пол. Łucja Zimoń), директорката на бившата самостоятелна детска
градина.
При честването на 50-годишнината от създаването си на 02.06.2012 г. училището
сменя патрона си на Рицари на Ордена на усмивката (пол. Kawalerach Orderu
Uśmiechu)11.
7

Този изпит се състои от 3 части - хуманитарна (полски език и литература, история, обществознание), природоматематическа (математика, биология, химия, физика и астрономия, география) и чуждоезикова. (вж.
http://bg.wikipedia.org/wiki).
8
След завършване на тригодишен или профилиран лицей образованието може да бъде продължено във висше училище.
След завършване на професионално училище или техникум образованието може да бъде продължено в колеж (срв.
Polish Eurydice Unit 2010: 8).
9
Днешният град Рибник е възникнал на територията на праславянски селища през IX-X век. Името на града е свързано с
риболова като основен първоначален поминък на населението. Селището е принадлежало към херцогство Ратибор.
Първите владетели на тези земи са представители на силезийската династия Пиасти от XII-XIII век, най-вече княз
Мишек Кривоноги (пол. Mieszko Plątonogi) и неговият син Казимир (пол. Kazimierz), при управлението на които
селището бележи икономически напредък. Процесът на заселничеството в Рибник, ускорен от татарските нашествия
през XIII-XIV век, приключва през 1308 г. По-късно княжество Ратибор, към което се е числяло селището, попада под
чешко владичество. През 1521 г. Рибник за кратко време е отново под властта на силезийските князе, а по-късно попада
под австрийско владичеството. През 1526 г. Виенският дворец взема решение за разделението на земите, в които се
намира Рибник, и за създаването на Рибнишкия протекторат.
10
Един пример е международният проект „Пътека на приятелството” по образователна програма „Коменски” през 2009
г. с цел развиване на връзките между училища от страни членки на ЕС и опознаване на културно-историческото
наследство на държавите участнички. Партньори в проекта са училища от град Рибник в Полша, от Франция, Унгария,
както
и
българското
СОУ
„Цанко
Церковски”
в
Полски
Тръмбеш
(вж.
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=440388).
11
Вж. http://www.rybnik.pl/zsp4.
Информация за Ордена на усмивките: „Историята на „Ордена на Усмивката“
започва през 1960 г. […]. Влоджимеж Карван […] създава детски орден, с който млади хора да награждават възрастни.
[…] Първата среща на Ордена на Усмивката е през 1968 г. […] Церемонията се състои в това, Рицарят да изпие чаша
сок от лимон с усмивка, а също така получава и червена роза. […] Думите, с които се връчва „Орденът на Усмивката“ са
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Образователен маркетинг на училището
Следвайки стратегията за създаване на нови атрактивни учебни дисциплини,
планове и програми, училище „Zespół Szkolno-Przedskolny nr 4” подготвя в момента
иновационна програма, която предстои да се реализира от новата уч. 2013/14 г., а именно:
учителите от детската градина ще продължат обучението на бъдещите първокласници до
завършване на III клас.
Полското училище предлага редица атрактивни избираеми дисциплини и
извънкласни форми на обучение, като например изучаване на чужди езици – най-вече
английски и немски език, спортни занятия (фехтовка, плуване, шахклуб) и др.12
Тук трябва да отбележим редица конкурси и състезания за учениците, като
например:
- музикални конкурси на тема „Коледа”/”Коледни песни” и „Фестивал на
талантите”;
- конкурси по художествено майсторство на тема „Училището в моите очи” (пол.
Szkoła w moich oczach); „Най-хубавата картичка за Великден” (пол. Najpiękniejsza kartka
wielkanocna), „Папа Йоан Павел II през погледа на децата” (пол. Jan Paweł II w oczach
dziecka), „Цветна пролет” (пол. Wiosna w kolorach tęczy) и др.;
- градски рецитаторски конкурс - Първа награда;
- конкурси, свързани с учебни дисциплини: „Ден на правописа”, „Ден на езиците”,
„Ден на митологиите”, „Ден на религиите” и „Забавна математика” (пол. Matematyczny
Bajkowe zadania),
- участия в Олимпиади за Библията и за гръцката митология, както и в училищни
конкурси за религиозна поезия и религиозно творчество - Първи награди;
- градски конкурси на тема „Знания за региона” (пол. Wiedzy o regionie), „Знания
за страните-членки на ЕС” (пол. Wiedzy o krajach Unii Europejskiej) - Първи награди;
- международен конкурс по фотография - Първа награда;
- спортни състезания по шах, плуване, баскетбол;
- състезания по безопасност на движението, пожарна безопасност, оказване на
първа помощ и др.
В изпълнение на основната задача за повишаване на качеството на
образователната услуга училището усвоява чрез Европейския социален фонд средства
по различни проекти с цел подобряване на учебната база.
Училище „Zespół Szkolno-Przedskolny nr 4” е сред училищата в града, които са
участници в международната образователна програма „Коменски“. 13
По тази програма от уч. 2009/10 г. училището приема стажанти от различни
страни.14 В рамките на програмата се осъществяват следните международни проекти,
които имат за цел запознаване на учениците с други страни, екскурзии до различни
държави и запознаване с техния език и култура:

следните: „Наричам те Рицар на Ордена на Усмивката и настоявам независимо от ветровете и бурите, да бъдеш винаги
весел и да носиш радост на децата“.

12

Информацията за различните инициативи на полското училище е представена тук с любезното съдействие на
директорката Божена Шимура - К. Л.
13
Програма „Коменски” става част от Програма “Учене през целия живот” през 2007 г. Тя е свързана с училищното
образование, „нейна целева група практически са всички, ангажирани в тази сфера: ученици, бъдещи учители, самите
учители, училищата, институции за обучение на учители, университети, местните и регионални власти, имащи
отношение към училищното образование, родителските асоциации, неправителствените организации и др.“
14
Така например преди моя асистентски стаж през уч. 2011/12 г. в училището са били стажанти Гуидо Лодовико Радоня
за уч. 2009/2010 г. и Франческа Барако за уч. 2010/2011г. - двамата от Италия.

152

- проект „Едно слънце - една общност” (пол. Jedno Słońce-jedna wspólnota) с
продължителност от 2007 до 2009 г., партньори са училища от Финландия, Испания,
Италия, Словакия, Румъния и Турция;
- проект „Ние в Европа и Европа у нас“ (пол. Ruch w Europie - Europa w ruchu) с
продължителност от 2012 до 2014 г., партньори са училища от Англия, Испания, Италия,
Гърция и Турция.
Училището участва също така в редица проекти на УНИЦЕФ, например: „Помогни
и ти” (пол. Pomóż i Ty); „Помощ за децата на Хаити” (пол. Pomoc dzieciom Haiti); „Помощ
за децата на Конго” (пол. Na ratunek dzieciom Konga); благотворителни акции: събиране на
пластмасови отпадъци в помощ на болни деца, събиране на сувенири и сладкиши за
детски домове в Рибник и Гожички, събиране на помощи за деца, пострадали от природни
бедствия (урагани, наводнения) и др.
Училището предлага редица образователни програми, например:
- програма за популяризиране на немския език и наука „Deutsch Wagen Tour”;
- национална здравнообразователна програма „Akademia Aquafresh” и хигиенни
акции „Мамо, татко, предпочитам вода” (пол. Mamo, tato wolę wodę), „Здрави зъби” (пол.
Zdrowy Ząbek), „Чисти ръце” (пол. Czyste ręce) и др.;
- програми за здравословно хранене „Плодове в училище” (пол. Owoce w szkole),
„Пет порции плодове” (пол. 5 porcji owoców), „Чаша мляко” (пол. Szklanka mleka);
- програма „Минзухар” (пол. Krokus) - в памет на загиналите еврейски деца, като
се засаждат минзухари;
- програма „С техниката през света” (пол. Z techniką przez świat)
- екологична програма и др.
Актуален инструмент в комуникацията между учители, ученици и родители са
съвместните проекти. С цел реклама и усвояване на финанси училището участва в
конкурс „Събирай стари електроуреди и ще получиш пари“ (пол. „Elektrosmieci oddajesz pieniadze dostaejez!“). Става дума за събиране на стари принтери, компютри, отоплителни
тела и пр., предлагани от страна на училището и родителите, следва обявяване на
класация за училище победител, предало най-голямо количество електроуреди, и то
получава парична награда и други бонуси (например награди и екскурзии за учениците).
Интересна съвместна инициатива на учители, ученици и родители е
организирането на „Сладък бюфет“ (пол. Słodki bufet) през м. октомври всяка година. По
желание родителите приготвят кексове, торти, курабийки и др. и ги продават в училище,
но от тези сладкиши могат да си купят и външни хора. Събраните средства се предоставят
на училището и с тях се организират различни екскурзии, закупуват се помощни
материали за учебния процес и пр.
Съвместни мероприятия на ученици, учители и родители са свързани с двата найголеми християнски празника – Коледа и Великден. Разбира се, и други училища в Рибник
организират коледни празненства, но тук училищният персонал приготвя традиционни за
региона коледни ястия, с които гостите да се почерпят на т.нар. Коледна среща за
родителите (пол. Spotkanie Opłatkowe dła rodziców), на която ученици, учители, директор,
родители и гости си разменят „коледна вафла”. Учениците пеят коледни песни и
пресъздават раждането на Христос.
Съвместно мероприятие са също т.нар. „Празнични пазари послучай Раждането на
Христос и Великден“ (пол. Kiermasz świąteczny na Boże Narodzenie i Wielkanoc). Децата
правят украси и в навечерието на Коледа и Великден ги продават в училището на
родители, работници в училището и учители. Със събраните пари се организират
екскурзии, посещения в музеи и пр.
За популяризиране на училището допринасят и т.нар. празници „Ден на баба“ (пол.
Dzień Babci) и „Ден на дядо“ (пол. Dzień Dziadka), които училището провежда в един ден.
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Учениците подготвят представления, пеят песни и танцуват. След приключване на
детската програма се предлага почерпка за бабите и дядовците.
По подобен начин в един ден се провеждат и празниците „Ден на майката” (пол.
Dzień Mamy) и „Ден на бащата” (Dzień Taty).
Публична изява пред обществеността в квартала е честването на Празника на
детето (пол. Dzień Dziecka) на 01.06. с художествена програма, изнесена от учениците със
съдействието на учители и родители. Същия ден се организира т.нар. „Семеен пикник”
(пол. Piknik Rodzinny).
Друга публична изява е ежегодното отбелязване на Патронния празник на
училището (пол. Dzień Patrona) на 02.06.
Някои от редицата сертификати, които допринасят за утвърждаването на добрия
имидж на училището, са: „Училище за откриване на таланти” (пол. Szkoła Odkrywców
Talentów); „Училище без насилие” (пол. Szkoła bez przemocy); „Училище, дружелюбно към
деца с дислексия” (пол. Szkoła przyjazna dla uczniów z dysleksją); „Елитно училище” (пол.
Szkoła z klasą).
За повишаване на имиджа на училището допринася също неговото трикратно
участие в благотворителни акции под надслов „Да напълним чинийката” (пол. Napełniamy
talerzyk), при които със събраните суми са осигурени 3 тона храни за социално слаби
семейства.
Една от рекламните стратегии в образователния маркетинг на училището е
поддържането на интернет-страница с непрекъснато обновяваща се информация за
събитията в училището (вж. http://www.rybnik.pl/zsp4/). В сайта golejow.info също се
помества актуална информация за организираните мероприятия в училището.
Училището поддържа връзки с медиите - на регионално ниво: с регионално радио
„90.0” и с регионални вестници „Tygodnik Rybnicki” (седмично издание) и „Gazeta
Rybnicka” (месечно издание), както и с надрегионален вестник „Dziennik Zackodni”.
Във връзка с настоящото изследване в периода 08.04.-12.04.2013 г. проведох анкети
със 17 ученика от VI клас, 14 учители и 8 родители на ученици от VI клас на полското
училище. Тези анкети съдържат по седем въпроса за оценяване по низходящата скала
много добре - добре - задоволително - незадоволително.
От анкетата за учениците проличава цялостна положителна нагласа от страна на
потребителите ученици към училището. Въпросите, подбрани по естетически критерий, се
отнасят до впечатленията на учениците от външния вид на училището, от украсата на
училищните коридори и от класните стаи. Близо половината от анкетираните ученици
(47,06%) много харесват вида на своето училище, малко по-малък е делът на тези, които
го намират добър (41,18%), само за незначителна част от анкетираните външният вид на
училището е задоволителен. Според преобладаващото мнение (76,48%) коридорите са
украсени подобаващо с творби и постижения на учениците. Що се отнася до украса с
произведения на изкуството, доминират мненията на границата между много добре и
добре, които обаче поотделно не достигат 50%. Немалък брой от анкетираните са на
мнение, че от естетическата украса има още какво да се желае - общо 35,30% със
задоволителна и незадоволителна оценка. По въпроса за класните стаи се наблюдава найвисокият процент на добра оценка (70,59%), около четвърт от анкетираните (23,53%)
намират условията в класната стая много добри, съвсем незначителна част (5,88%)
оценяват обстановката като задоволителна. Въпросите, подбрани по учебнообразователен критерий, се отнасят до мнението на учениците за равнището на
обучението и за възможностите за творческа изява, които им предлага училището. В
преценката за нивото на обучение проличава опит за обективно критично отношение:
според 41,18% предлаганото обучение е на добро ниво, 35,29% намират нивото на
обучение за много добро, но близо една четвърт от анкетираните (23,53%) смятат, че то е
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задоволително. Училището явно предлага доста възможности за участие на учениците в
различни конкурси и състезания, както и в кръжоци и всякакви извънкласни мероприятия.
Такива форми на извънкласна дейност се оценяват високо от анкетираните: с определен
превес на много добре (70,59%) и на границата между много добре и добре (58,82%
спрямо 41,18%), само незначителна част (17,65%) намират извънкласните мероприятия
задоволителни.
Анкетата за учители съдържа седем въпроса, отнасящи се до: обезпечаване на
учебния процес с помощни материали и оборудване; ангажираност на учениците в
организираните мероприятия и в училищните проекти; качество на вътрешната
информация; качество на външната информация, т.е. връзките с обществеността.
Половината от анкетираните учители са на мнение, че учебният процес е добре обезпечен
с с помощни материали и техническо оборудване, преценката на значителна част (35,71%)
е много добра, едва 14,29% смятат материално-техническата база за задоволителна. По
равен дял (35,71%) много добра и добра е оценката на учителите за ангажираността на
техните възпитаници в украсата на училището. Малко над една четвърт от анкетираните
(28,58%) обаче намират тази ангажираност задоволителна. Учителите категорично
оценяват високо заинтересоваността и участието на учениците в различни конкурси и
състезания (64,28%), както и в кръжоци и всякакви извънкласни мероприятия (71,43%),
освен тях над една четвърт от анкетираните (28,57%) дават добра оценка по двата
въпроса. Съвсем незначителна част (7,15%) намират заинтересоваността на учениците и
тяхното участие в конкурси и състезания задоволителни. Оценките за проектната дейност
на училището се разделят на много добри и добри (по 50%). Много добре оценено е
подаването на информация между директор и учители (85,71%), което свидетелства за
добра комуникация между отделните звена. В отговора на учителите по въпроса за
връзките на училището с обществеността преобладава много добрата оценка (57,14%),
следвана от мнение за добро публично представяне на училището (42,86%).
В анкетата за родителите се наблюдава цялостна положителна нагласа към
училището от страна на родителите, които се явяват мост към обществеността, а с това и
към общественото мнение. Анкетата съдържа въпроси относно професионализма на
учителите, нивото на получаваното образование, ангажираността на учениците в
творчески извънкласни форми на работа и съдействието на самите родители за благото на
училището. Мнозинството родители (75%) оценяват като добри имиджа на училището и
професионалната подготовка на учителите. Малка част от анкетираните (12,5%) дават
много добра, а също толкова - задоволителна оценка за професионалните качества на
преподавателите. Интересни са преценките на родителите за обучението в училището
оглед на националните образователни тенденции в Полша, а именно: доминира добрата
оценка (50%), следвана от много добра оценка (12,5%), адекватно на преобладаващата
добра оценка и точно такъв процент много добра оценка за професионализма на
учителите. Другите проценти обаче се подразделят между задоволителна и дори
незадоволителна оценка (съответно 25% и 12,5%). Мнението на родителите за
ситуирането на училището в гр. Рибник в съвременното полско образование очевидно
влияе върху удовлетворението от обучението на техните деца там: половината от
анкетираните дават добра оценка - 50%, какъвто е процентът на добрата оценка за
мястото на училището; следва много добра оценка - 12,5%, т.е. какъвто е делът на много
добрата оценка за мястото на училището, а задоволителната оценка с 37,5%
представлява точен сбор от задоволителната и незадоволителната оценка, дадени по
въпроса за мястото на училището (25% и 12,5%). Взаимодействието между преподаватели
и родители е оценено критично като задоволително (50%), следва добра оценка (37,5%) и
малък дял много добра оценка (12,5%). Също така самокритично, на границата между
добро и задоволително (по 50%) е оценено съдействието, което оказват родителите за
благополучието на училището.
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От представеното изпълнение на основните задачи на образователния маркетинг в
полското училище се налагат следните изводи:
1. Полското училище си служи с разнообразни форми на комуникация за
утвърждаване и повишаване на имиджа, а именно: организиране на забави и празници,
свързани с религиозни или културни традиции (Коледа, Великден; Ден на Учителя / на
детето / на баба / на дядо и пр.); популяризиране на награди, отличия, сертификати,
почетни звания и др.; организиране на екскурзии; провеждане на допитвания и анкети;
поддържане на двора на училището и на учебните стаи.
2. Наблюдава се стратегия с оглед на спецификата на региона и на училището,
насочена към предлагане най-вече на атрактивни извънкласни дейности (организиране на
кръжоци, клубове по интереси, конкурси, състезания, турнири - спортни, образователни,
развлекателни и пр.), които стимулират творческите изяви на учениците и по такъв начин
се повишават интересът на потребителите към образователната услуга, както и тяхната
удовлетвореност от нея. Прави впечатление, че полското училище предлага публични
изяви пред обществеността в квартала и така повишава своя имидж.
3. Училището разполага със собствен уеб сайт и използва Интернет като средство
за информация за предстоящи мероприятия.
4. Забелязват се интензивни и обхватни PR-връзки на полското училище
(образователни телевизионни и радиопрограми) - не само на регионално, а и на
надрегионално равнище.
5. Училището провежда мероприятия, свързани с Европа и Европейския съюз - при
това, най-вече с участието в международната образователна програма „Коменски”, се
отчита отвореност към Другостта и нейното интензивно изживяване чрез общуване с
представители от различни страни по време на асистентския им стаж, както и чрез
екскурзии на учениците до различни държави.
От представения образователен маркетинг на полското училище е видно, че
образователният маркетинг не се различава коренно от маркетинга като цяло в
принципите, задачите и реализацията. Забелязва се стремеж към налагане на маркетингова
политика, адекватна на съвременните изисквания за стойностно обучение и качествено
образование. Образователният маркетинг заимства стратегии и прилага идеи, присъщи на
маркетинга като цяло, но разликата е в това, че целта на образователния маркетинг е не
толкова материална печалба за образователната институция, колкото качество на
резултата от образователната услуга.
Полското училище провежда разностранна и атрактивна маркетингова политика,
която се базира на солидарността като съществена характеристика на общностния
манталитет, както и на културно-историческите традиции, обвързващи Полша с държави
като Литва, Русия, Австрия и Германия15, а също и на дълбоките религиозни традиции.
С оглед на посочената основна цел на изследването биха могли да се направят
следните две основни препоръки за провеждането на по-разностранна и по-ефикасна
маркетингова политика в българските училища: обвързване на извънкласната дейност с
решаването на важни проблеми от всекидневния живот (например акции против
насилието, благотворителни акции, публични мероприятия с участието на жителите на
града, респ. квартала и др.); изготвяне и реализиране на международни проекти, при които
учениците да имат възможност да посещават други държави и да трупат собствен опит от
изживяванията си в пряк контакт с Другостта.
Ползвана литература
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Източна Европа. В края на XVIII век големи територии от Жечпосполита преминават към Руската империя,
Хабсбургската австрийска империя и Прусия.
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МОТИВАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ
Кремена Маринова Желева Доц. Д-р. С. Вацов
Резюме: Хронологически и целенасочено се проследява наплъстяването на знанието в теориите на
мотивацията. Подчертава се значението на външната и вътрешната мотивация. Детайлният им анализ
разкрива процеса на мотивацията и мотивационното поведение.
Анализът заема съществена част от изследването, съвсем очаквано. Предмет на това изследване е
мотивацията на учителя. Изследването не се доверява само на един подход, а включва наблюдение, тестове,
интервюта и беседи. Целта е да има всеобхватност, детайлност и задълбоченост. Настоящото теоретикоемпирично изследване трябва да се отбележи, че мотивацията тук разглеждаме предимно като резултат.
Ключови думи: мотивация, мотивационно действие, мотивационни техники, мотивационни
модели
Synopsis.Chronological and direct following of the development in the knowledge about the motivation theories
is carried out. The importance of the external and internal motivation is underlined.
The particular analyze of the latter clarifies the motivation process and the motivating behavior. The analyze
takes essential part of the research about motivation, as it is expected. The subject of this research is the motivation
of the teacher.
This research includes not only one approach, but examination, tests, interview and conversations. The reason of
the latter is to ensure comprehensive, detailed and deep analyze of the problem. In this theoretically and by
examples made research we must note, that the motivation is considered mostly as a result.
Key words. motivation; motivating action; motivating techniques; motivating models

В съзнанието на българското общество учителят все още е на пиедестал. В него
виждат онзи будител, който може да заплени младите хора със знанието. Изискванията
към учителя са високи, защото обществото постоянно се мотивира да изисква повече, а
учителят трябва да догонва очакванията му.
Защо в този процес е важна мотивацията? Тя е психологически процес, който се
развива в съзнанието на учителя. Подбудите често са външни и вътрешни. Външните са
обществото, технологиите, конкуренцията, бизнеса и т.н. Вътрешни – потребността на
самия човек да си поставя цели и да ги постига.
Интересно е, че мотивацията влиза във фокуса на научния интерес едва през 30-те
години на миналия век. Десетки философи от миналото са изследвали човека, създавали
са теории, разкривали са природни закономерности, но погледът навътре е „твърде късен”.
Защо? Едно от възможните обяснение, според мене, е следвоенното време. В литературата
има редица произведения от времето известно „като изгубеното поколение”. Като че ли
опустошителната сила на военния катаклизъм отваря място за себевглеждането. Нужен е
подтик, за да се намери нов смисъл в живота. Теориите следват една след друга. Създават
и напластяват знание, което се фокусира в тезите на различните учени. Всяка допълва
предходната, но никоя не е изчерпателна.
Така, мотивацията първо е елемент от човешката природа, а после елемент от
професионалните предизвикателства. Затова е важно да се проследи развитието на
теорията по въпроса. Дипломантът хронологически и целенасочено проследява
наплъстяването на знанието в теориите. Подчертава значението на външната и
вътрешната мотивация. Детайлният им анализ разкрива процеса на мотивацията и
мотивационното поведение.
Съществена част от изследването, съвсем очаквано, заема анализът. Мотивацията е
сложен процес, който не може да се подбуди само от един елемент. В дипломната работа
се разглежда точно тази симбиоза от фактори, които в крайна сметка обуславят
мотивацията. Всичко това е погледнато от гледната точка на учителя, важен фактор в
образователния процес, който по дефиниция е двустранен.
Мотивираният учител е важно нещо в образователната система. Той създава
атмосфера на знание, на конкуренция, на желание за постигане на повече от самия него,
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но и от учениците му. Дори само бегъл преглед на отзивите на учениците за техните
учители са достатъчни, за да се разбере кой учител до каква степен е мотивиран
качествено да върши работата си. Но предмет на това изследване е мотивацията на
учителя, а не възприемането на мотивацията му сред учениците. Затова се връщам към
темата. В изследването пространно е изложена теоретичната постановка на проблема.
Обръща се нужното внимание на известните управленски подходи за мотивацията –
традиционен подход, подходът на човешките отношения и мениджмънта на човешките
отношения. Защо? Защото е нужно да се разбере как функционира мотивацията в
човешкото съзнание, от какво е обусловена и т.н.
Дипломантът разкрива, че мотивацията е активно, а не пасивно човешко действие.
Откроява кои са двигателите на активното мотивационно действие, като конкретизира
темата в ракурса на учителската професия.
Дипломната работа разкрива, че мотивацията започва още от избора на професия.
Ето и едно от обясненията: „Отношението към професията е достатъчно стабилна
характеристика. Младите учители в първите години на работата отделят достатъчно
внимание преди всичко на преподаването. На 3-тата година от работата им основно
внимание се отделя на децата. Едва на 4-тата година от работата тези два параметъра на
мотивацията (преподаването и общуването) се сближават и настъпва нов етап от
дейността. Постепенно младите хора привикват към ситуацията и средата и започват да
виждат нейните положителни страни. Изборът на професия не може да се интерпретира
еднозначно. Мотивацията за избор на педагогическа професия не зависи пряко от фактори
като информация за предстоящата работа, дали според общественото мнение тази
професия е престижна и нейния социално- икономически статус. За мотивацията на
избора следва да се подчертае, че в основата стои социалния опит на личността.
В крайна сметка може да се каже, че проблемът за мотивацията при избора на
професия е голям, сложен и логичен завършек на осъзнаването на редица фактори, които
са посочени в дипломната работа.
Съществена част от дипломната работа заема практическото изследване на
мотивацията в ракурса на известните теории. Дипломантът е избрал да изследва
мотивацията на педагогическите кадри в детските заведения. Интересен момент – защото
„запалването” към знанието става именно в детска възраст. Тогава учителят пише върху
бял лист, но написаното има значение за цял живот. Тук мотивацията на учителя трябва да
е най-силна, защото започва изграждането на личността, на осъзнаването й, на личността
на знанието.
Целта и теоретичната постановка на проблема е ясно дефинирана. „Изследванията
предполагат да се обхванат някои задължителни и други явления, каквито са: процесите,
съпътстващи явлението мотивация, факторите, които имат мотивиращо влияние върху
трудовата дейност на служителите, както и да се изследват конкретните методи за
мотивиране ( мотивиращи въздействия). За целта на настоящото теоретико- емпирично
изследване трябва да се отбележи, че мотивацията тук разглеждаме предимно като
резултат”. Толкова, резултатът е важен. Той е постигнат, след като е разложен на 5 ясни
задачи, с които се постигат целите.
Избраният основен подход на изследването е анкетата - метод за бързи резултати и
анализ. В анкетната карта са посочени 15 мотивационни техники, а анкетираните да ги
подредят. Защо казвам, че мотивационните техники са посочени от анкетьора, а не от
анкетираните. Важно е за смисъла на изследването, за да се оценят тези, които най-често
мотивират хората да извършват промяна в себе си и около себе си. Подредбата обаче
разкрива нещо, което все още не извежда личностната мотивация, а факторите са по-скоро
външни. Ето и факторите, които според значимостта, да се подредят от анкетираните.
Анализът им показва, че трябва да се степенуват вътрешните и външните фактори, които
определят отношението към работата.
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Сигурност на работното място
Трудово възнаграждение
Връзки с членовете на колектива
Задоволство, интерес към работата
Организация на работното време
Социални придобивки
Условия и безопасност на труда
Самостоятелност на
Стил на ръководство
Лична отговорност
Признаване на личните способности
Трудова дисциплина
Възможност за повишаване на квалификацията
Възможност за инициатива и изява
Възможност за растеж и себереализация
25 години след демократичните промени анкетираните и в двете детски заведения
посочват на първо място фактора сигурност на работното място. Ако смисълът на този
фактор е в това, че в обществото продължава да се приема, че има устойчивост на
робтните места или пък по- трудно случващите се промени. Не е ясно точно какво се
възприема, но от всички е посочен като най-важен този фактор, вероятно това е резултат
от стереотипно мислене. Да, работното място може да е сигурно, но не трябва да се слага
знак за равенство с човека, който заема това място. Може би този фактор се нуждае от
обосновка, защо е включен в анкетата. Най-вероятно е заради консерватизма и
устойчивостта в образователната система.
Вторият фактор, който може да се счита като логично произтичащ от първия, е
заплащането. Тук вече произтичат различията, които са резултат от различното ниво на
личностното развитие. За служителите в ЦДГ Дружба, Аксаково е на второ място, а при
ЦДГ Крилатко на 4 място. Защо? Първите свързват сигурността със заплащането, а при
другите той е на 4 място, предшестван от два фактора, които са продиктувани от
индивидуалното усещане за професионална реализация.
Новаторски поглед към мотивацията и факторите показват анкетираните в ЦДГ
Крилатко, Варна. На второ място е изведен факторът задоволство и интерес към работата,
т.е. на преден план излиза фактор, който е свързан с любопитството и желанието да се
изпълняват тези функции. Мотивацията произлиза от потребността да харесва работата,
да е интересна и това да удовлетворява изпълняващия. Това може да едно от обясненията
защо в тази детска градина заплащането е на 4 място след възможността за развитие на
способностите. Това е продуктивна мотивация на персонала и вероятно възпитателните
резултати са по-добри в това детско заведение. От дипломната работа това не личи,
защото не е предмет на изследване. Продуктивна мотивация е и възможността за
повишаване на квалификацията. Фактор необходим за доброто изпълнение на
професионалните задължения, но и продиктувано от потребностите на времето и все по –
рзширяващата се конкуретност на средата, в която се живее. Логично следствие от
подребата по-този начин на факторите идва заплащането. Тук проличава новия модел на
мислене, адекватен на новото време. Показване на добра професионална кондиция,
изпълнението на задълженията и след това мотивиращото заплащане.
В ЦДГ Дружба анализираните по-горе фактори са на 4,13 и 2 място. Ако имахме
възрастов разрез на персонала може би по-лесно бихме обяснили защо задоволството и
интереса към работата и повишаване на квалификацията са толкова назад в ценностната
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скала. Ако персоналът е предпенсионна възраст, действа рефлексът, че няма за кога да си
квалифициран, важно е да е по-висока заплатата. Мотивиращо би било освежаване на
колектива с млади хора, за да се засили конкурентността и постигнат по-добри резултати.
Аналогично обяснение може да се даде и за фактора възможност за растеж и
себереализация. Наистина е важен възростовият разрез при анализа на този фактор. От
отговорите мога да направя изводът, че в ЦДГ Крилатко има по-млади хора, амбицирани
за кариерно развитие и затова този фактор е в горната част на скалата. При другите
вероятно не е така, но за да се твърди това, са нужни още данни. Мотивацията зависи и от
признанието на личните способности. Според мене, гореизброените фактори са свързани с
вътрешната потребност от по-добро професионално представяне и получаване на добра
оценка от околните. Когато човек получава признание за своята добре свършена работа,
той се мотивира да работи все по-добре и по-амбицирано. Това обаче липсва в много от
работните сфери. Изследването обаче показва, че точно този поглед към работата на
хората, е важна и трябва да се обръща обичайния модел на оценка.
Стилът на ръководството излиза в средата на скалата и при оценката на двете
анкетирани групи. Той логично се свързва с организацията на работата, защото колкото и
да са разписани алгоритмите на роботата, все пак е в пряка кореспонденция. От стила на
ръководството зависи как ще се чувстват работещите, тяхната оценка и себеоценка за
реализацията. Изводът е, че стилът на ръководство може да засили и или намали
мотивацията. При двете групи анкетирани факторите – стил на ръководство, лична
отговорост и самостоятелност на работата са почти еднакво оценени. Логично, защото те
са взаимосвързани, резултат от личностните взаимоотношения. Понякога те са по-важни
за мотивацията. При една добра професионална среда мотивацията може да бъде силно
стимулирана за по-добро личностно и общностно развитие.
Все още прави впечатление, че мотивацията слабо се свързва с възможността за
иницатива и изява. Това все още се възприема като нескромност и не добро възпитание в
нашето общество. Това са културните ни различия с развитите демокрации, където
инициативността и изявата са с положителен знак. Затова тези фактори са по –назад в
класацията и при двете анкетирани групи.
Междуличностните отношения са доста различно оценени - ЦДГ Крилатко -12
място, ЦДГ Дружба – 3 място. В дипломната работа е дадена процентната оценка, но
може би тук трябва да се изследва колко дълго са работили заедно, имали текучество на
персонала, възрастовия състав. Това е важно, за да се анализира този фактор. Може само
да се предполага, че в ЦДГ Дружба това е фактор, който се усеща, че е нужен за добрите
резултати в работата и за себеусещането за принадлежност към екип. В другата детска
градина този фактор се възприема като даденост.
Защо обаче трудовата дисциплина, която е важна за успеха, се оценява толкова
ниско и е в дъното на класацията като мотивиращ фактор. Анкетираните дават
единодушна оценка на този фактор, но липсва критичност или може би изразяват
удовлетвореност от нивото й и не се жалае повече.
По отношение на грижата към човека, фокусирана в социалните придобивки,
анкетираните отново много се различават. За едните е важен стимулиращ и мотивиращ
фактор за добро изпълнение на професионалните задължения, за другите не е толкова
важен фактор. Отговорът трябва да търсим в усещането им за променящата се среда. В по
–устойчивите колективи, имам предвид където остават встрани от променящата се среда,
социалните придобивки са важни и определящи. Това не може да бъде определящ фактор
за мотивацията, защото това е резултат от добра финансова кондиция на фирмата или пък
на доброто отношение на ръководителя.
Необяснимо е защо толкова назад в скалата е факторът условия и безопасност на
труда. Може би, защото не е свързан пряко със заплащането, затова анкетираните не го
възприемат като толкова важен.
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След сравнителния анализ на фактите от гледна точка на дипломанта идва ред на
мотивационния профил, който нагледно е показан с таблици и диаграми. Направени са
верни и логични изводи след сравнителния анализ на събраните данни. Те са описани
подробно, затова няма да ги повтарям. Прави добро впечатление успешния опит за
онагледяване на изводите.
Изследването влиза в познатите теоретични модели, разработени от изследователи
на мотивацията. Затова дипломантът е отделил достатъчно място и пълноценно е обяснил
как изводите от анкетата се вписват в познатите мотивационни модели.
Сравнителният анализ на данните, който е направен показва нещо много важно за
нашата действителност. Мотивацията може да се случи само, ако има вътрешна убеденост
в индивида. Само външни фактори не са достатъчни.
Дипломантът отива отвъд изследването и анализа. Прави смела класация на
препоръките, като отбелязва, че „външните мотивационни фактори могат да имат бърз и
силен ефект, но той рядко е продължителен, а вътрешните мотивационни фактори
обикновено са по- дълбоки и с продължително въздействие.” Верен извод за всяка
човешка и професионална ситуация. Ценното е, че препоръките не звучат общо, а са
логичен извод от конкретната ситуация. Това показва, че има общи неща, но промените
настъпват само, ако предписаната „рецепта” е вярната. Това в случая е направено смело,
почтено и коректно.
Това, което се налага като извод от дипломната работа, че все още не е постигнат
оптималният баланс между вътрешните и външни мотивиращи фактори. Дали обаче това е
реално да се изисква. По-вероятно не. Съвършенството е процес, а не константна
величина. Този процес откривам при анализа на дипломната работа. Ценно и успешно
изследване на човека, системата и общността.
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ЦВЕТЪТ И КОМПОЗИЦИЯТА КАТО ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА И МЯСТОТО ИМ В
ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО
ПРИ УЧЕНИЦИТЕ ОТ V клас
Лиляна Ив. Георгиева, проф. Димитър Чолаков
Въпросите на цвета се разглеждат от толкова много различни науки и заемат
толкова голямо място в човешката дейност, че практически e невъзможно да се съберат
на едно място всички аспекти на явлението цвят.Знанията за цвета са се обогатявали и
развивали почти независимо във всяка от отделните области на науката, свързани с него.
Оптиката, физиологията, психологията, физиката, химията и др. не разглеждат въпроси,
отнасящи се и до знанията за цвета в сферата на изкуството. Изобразителното изкуство, или
най- общо казано, пластичните изкуства са възникнали, като продукт на човешката духовна
и материална дейност, изпреварвайки науката с хилядолетия. Тогава човекът е прилагал
законите на хармонията на цветовете интуитивно, служейки си със спецификата на
познанието.
В този смисъл се налага мнението, че изкуството по-пълно и многостранно
отразява действителността и то на по-достъпен за всички език – езика на формите и
цветовете. Естетическото въздействие на изкуството формира човек, способен да твори по
вътрешни подбуди, родени от чувството за красота, от желанието да я създава.
За да бъде резултатно и трайно въздействието на изкуството върху личността, то
срещите с него трябва да започнат още от най-ранна детска възраст. Пред обучението
трябва да стои задача за развиване на естетически усет, изграждане на първите елементи
на художествено-естетически вкус, необходими за бъдещата творческа личност.
Естетическото възпитание е сложен и дълъг процес. Учениците получават първите
си художествени възприятия, чрез овладяване на различни видове изобразителна дейност
и най-вече чрез рисуването с използването на различни техники, средства и начини за
изразяване на самоличността. То спомага за развитие на творческите способности на
учениците, както и за тяхното обучение. Чрез рисуването се стимулира развитието на
мисловната дейност, на въображението. Учениците сами се научават да преоткриват
истините за света около тях. Наблюдението става най-важната дейност в тази насока. С
увеличаване на възрастта, наблюдението става целенасочено, развива се чувството за
красота, формират се първите естетически критерии и оценки, които стават основа на
естетическия вкус на подрастващите. Проявите на творческа активност и инициативност в
уроците по рисуване спомага за развитието на индивидуалните способности на децатаси
на тяхната наблюдателност.
Творческата дейност е оценена като важна обществена потребност, а
художествената практика – като от най-силните средства за развитие на творческите
способности. Изобразителната дейност се явява като спътник или помощник на другите
дейности, а и като крачка на човека към опознаване на света.
В заключение може да се подчертае, че изобразителната дейност активно влияе
върху сензорното развитие на децата като формира сложни форми на мислене. Нарастват
уменията на децата да анализират, синтезират и обобщават. По този начин тя се явява
изключително важно и ценно средство за интелектуалното развитие на децата.
Що е цвят? Kaкво е „яркост и наситеност", „допълнителни цветове", „хармония чрез
контраст", „едновременен контраст" ? С какви средства да се засили изразителността в
детските рисунки? Кои са пътищата и средствата за развитие на детската наблюдателност
като основа за развитие на въображението и представите? Как да се предизвика
творческата активност на учениците в часовете по рисуване?
Oтговорът намерих чрез използването на
педагогическо изследване, което е
научно-изследователска дейност. Насочена е към получаването на нова информация за
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педагогическите процеси и явления. То е отговор на един научен въпрос, формулиран като
хипотеза и използване на информацията за обяснение и прогнозиране на тези процеси и
явления. В широкият смисъл на думата под педагогическо изследване се разбират:
- . опити за експериментална проверка на идеи в образованието;
- . наблюдение, оценка и обяснение на факти от педагогическата
действителност;
- . опити за внедряване и приложие на идеи в практиката.
Поставих си следните задачи:
- Да се установи способността на учениците да използват цветосъчетанията и
композицията като изразни средства в изобразителното изкуство.
- Да се способства за изграждане на умения за оригинално композиране на
обектите от пространството върху листа чрез различните материали и
техники;
- Да се способства за изграждане и развитие на изобразителната грамотност и
изразителност в детските рисунки;
- Да се поддържа интерес към работата в часовете по изобразително изкуство,
непрекъснато да се провокира мисленето и съобразителността на учениците;
при разрешаването, на които открих и отговарите на въпросите .
След направеният анализ на детските рисунки в серия от уроци направих
обобщение на получените резултати от цялото изследване. Резултатите поместих в
таблиците в края на изследването. Едновременно с това направих определени изводи и
препоръки, което беше и моя задача – да покажа развитието в детската изобразителност и
усвояването на знания и умения при използването на цветовете и композицията.
Изводът, който се налага е, че с възприемането на действителността се дават
знания за:
- Живата и неживата природа – пейзажи, терени и форми, oтделни обекти и
др., както и за опазване на околната ни среда;
- Предмети от бита – видове, форма, украса, използването им в бита;
- Трудовия процес – професии, машини, инструменти, пособия, типични
пози и движения, работно облекло и др.
Изграждане на умения:
- Да различават разнообразието на природните форми – равнинни,
планински, горски и др.;
- Да разкриват типичната структура на отделните обекти в пейзажа: строеж
на формите (ритъм, равновесие, контраст), материалност, повърхнина, структура, цветове
(цветно изграждане, цветна хармония, колорит);
- Да разкриват връзката между практическата и естетическата функции на
предмета;
- Да разграничават предметите по форма и конструкция;
- Да разграничават оръдията на труда по функция и форма;
- Да откриват и запаметяват типични пози за дадено производство;
- Да разкриват връзките между производствения процес и средата, в която
той протича.
Формиране на качества, като:
- възприемане и преживяване на красотата в пейзажа;
- оценка на естетическата стойност на предметите, усет за красотата, която те
внасят в живота ни.
Формиране на умения:
- да умеят да уловят предмета като цяло, както и неговите елементи;
- да умеят добре да композират пространството върху листа;
- да умеят да използват широка гама от цветове, както и техните нюанси;
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да търсят и използват често хармонията в своите рисунки;
да умеят да анализират предметите около себе си, по отношение на форма,
големина, цвят, съотношение с други предмети.
За постигането на тези цели, най-подходящи са следните класни и извън класни
форми на работа:
Децата устно да опишат пейзажа и отделните обекти в него.
При разглеждане на обектите, да изразят собственото си отношение към
наблюдаваните обекти и явления.
Скицирането на теренни форми да бъде придружено с обяснителни бележки, както
и скицирането на предмети от бита.
Децата устно да описват елементите на трудовия процес и да разкриват тематичносюжетната връзка между тях.
Да сравняват еднородни обекти, както и разнородни и да търсят прилики и разлики
в тях по отношение формата, големината, цвета и т.н.
Възможност на децата да контактуват с произведенията на изкуството под различна
форма:
- наблюдение на различни природни пейзажи, както и на един и същи пейзаж,
през различните сезони;
- посещение на работилници на народни майстори, индустриални
предприятия, етнографски сбирки и музеи;
- периодични пленери до близки обекти;
- посещение на художествена галерия;
- посещение на ателие на художник;
Включването в живота на децата на изкуството и на изобразителната дейност като
художествено-творческа е важно, защото позволява възпитателно – образователната
работа да се ориентира към организирана творческа дейност.
-
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ОРНАМЕНТИ ,ЦВЯТ И ХАРМОНИЯ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИЛОЖНИТЕ
ИЗКУСТВА ПРИ ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ . ДЪРВОРЕЗБА, ВИДОВЕ.
.
Марияна Цвяткова Василева, проф.Валери Чакалов
„Огънчето на душата Има нещо, което всеки къта в себе си ! Има нещо , което
топли и разпалва топлината на другите ! Има нещо , което тихо ни нашепва и ни дава
сили да продължим напред !”
Изкуството в най – общ смисъл представлява използване на впечатления, знания и
умения за творческа изява на субективните представи на твореца за себе си и за света.То е
умението за представяне на определена информация на зрителя или слушателя
посредством една от формите на естетическо възприятие и възпроизвеждане на
света.Също така е форма на обществено съзнание и съставна част от културата на
човечеството.
Погледите ни се отправят към българското народно изобразително творчество и поконкретно към декоративно-приложното изкуство-извор на народното своеобразие и
непредходни естетически стойности-поради необходимостта от изграждане на
положително отношение към ценностите на българската култура и издигане на
националното ни самочувствие. В декоративно приложното изкуство децата се насочват
към разкриването на някои закономерни връзки като например: връзката между формата
на предмета и неговото функционално предназначение; връзката между формата на
предмета и композиционното изграждане на украсата; връзката между функционалното
предназначение на съда и неговия цвят и т.н.
На тази основа водещата изследователска теза в настоящата разработка може да се
формулира, както следва:” Орнаменти ,цвят и хармония в приложните изкуства при
четвъртокласниците. Дърворезба, видове.”
Обект на педагогическото изследване са ученици от 4 клас при ОУ „Иван Вазов ”град Варна.
Предмет на диагностициране са знанията, уменията и отношенията на учениците за
възприемане и създаване на стилизирани орнаментални композиции определени в
учебната програма по изобразително изкуство. Изследването трябва да даде отговор на
въпроса, в каква степен е усвоено понятието „дърворезба”и могат ли учениците да
прилагат познанията си при изобразителни задачи.
Знанията и уменията за възприемане и създаване на проект за дърворезба са
изследвани и анализирани след комплекс от мероприятия, разработени от учителя по
изобразително изкуство. Върху децата се въздейства с педагогическа научно обоснована
дейност, която е пригодена да установи състоянието и тенденциите в развитието на
учащите се.
При тези обстоятелства водещата цел на дипломната работа е Диагностициране на
развитието и обогатяване на изобразително–приложната култура на учениците от 4 клас и
въображението им при създаване на една съвремнна дърворезба.
Други цели:
- да се установи ефективността на методите , използвани за стимулиране и
развитие на детските представи.
- изобразяване на стилизирани образи чрез рисунка.
- емоционално общуване с творби на български майстори.
В тази връзка с целта на дипломната работа се поставят за разрешаване следните
основни задачи:
Да се анализират конкретните данни за развитието на детската приложнодекоративна рисунка.
Да се разработи методика за изследване на детското приложно изкуство
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В хода на изследването ще се наблюдава до каква степен учениците от 4 клас могат
да прилагат и използват принципите на стилизацията.
Хипотеза: Допускаме, че използването на разработената методика ще стимулира
развитието на въображението на учениците и ще повлияе върху качеството при рисуване
на стилизирани образи и орнаменти.
Резултатите трябва да отразяват знания и умения за:
Изразяване на хармония ,движение и живот в стилизиранарта рисунка
Прилагане на разнообразни изобразителни средства, материали и техники при
създаване на дърворезба.
Емоционално възприемане на произведение на български майстор и визуалното му
представяне.
Изкуството се изразява в това да видиш и да съзреш. Да откриеш частица от себе
си, да усетиш със сърцето си. То е магия, опиянение, сила. Незабравимо пътешествие в
недрата на човешките мечти и копнежи, експлозия от цветове, игра на въображението.
Декоративното- приложното изкуство е дял на пластичните изкуства,
представляващ всяко приложно изкуство с оформителски функции в ансамблово
пространство. Като понятие включва декоративната живопис и скулптура, мозайката,
стъклописта, резбата на различни материали, кован метал, декоративни тъкани,
сценографията, ландшафтна украса, площадна и улична украса и други. По същност,
приложното изкуство е функционално, но и естетически издържано изкуство. По същност,
приложното изкуство е функционално , но и естетически издържано изкуство. То е едно
от средствата за художественото възпитание при подрастващите. Основано на дълбоки
художествени традиции трябва да навлиза в живота и културата на нашите деца и
благотворно да влияе върху изграждането им като личности.
Декоративно-приложната дейност предполага възможности за комбиниране с други
форми на учебна работа/например с предварително рисуване или моделиране по натура/.
В началото на урока се определят ясно целите и насоките на предстоящите за
изпълнение декоративни задачи. Обръща се внимание на формата, материалността,
предназначението и функционалността на обекта за декорация, на естетическото
въздействие, което излъчва. Разглеждат се отделните декоративни елементи, мотивите,
орнаментите и особеностите на композиционното изграждане.
Основен акцент в учебната работа заемат проблемите, насочени към процесите на
стилизацията, които учителят подробно разяснява пред учениците, а в отделни случаи се
прилага демонстрация на черната дъска или на блоков лист. Може да се покажат нагледни
материали, включително и оригинали, но да не бъдат обвързани с конкретната задача.
Учениците трябва да осъзнаят необходимостта от наличието на художествената мяра,
която е белег на естетическата хармония в декоративното изкуство.
При художествено-конструктивната дейност, имаща за цел създаване на
принципно нови оригинани проекти и модели, от особено значение за успешно
разрешаване на изобразителните проблеми е развитието на пластичността и
динамичността на детското въображение.
Динамиката на днешния ден извежда творчеството като необходимо условие за
себереализация. Ето защо е необходимо да се отделя специално внимание на
въздействието на произведенията на изкуството върху детето, с цел ползотворна
използваемост възможностите на различните изкуства и резултат личностно формиране на
подрастващите.Силното желание на децата да се занимават с такъв вид дейност е израз на
приобщаването им към декоративно-приложното изкуство, на интереса към него.
С оглед на така формулираните теза, обект, предмет и цел дипломната работа е
структурирана в три глави. В глава първа „Теоретични основи”се представят: същност на
изкуството, видове и класификация; дърворезбата- като дял от изобразителното изкуство,
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подборът на темата и орнаментите , инструментите и материалите при дърворезбата ,
както и история за българската дърворезба.
В глава втора- „Особености на художествено- изобразителна дейност в 4 клас”се
изследва Психологическата структура на художествено- изобразителната дейност при
учениците: зрително възприятие, зрителна памет, детски представи, интуиция,
въображение, фантазия. Направена е характеристика на изобразителните способности при
учениците в 4 клас. Посочена е ролята на изобразителното изкуство за развитие на
въображението; отразени са методите на обучение и формите на работа в часовете по
изобразително изкуство.
В глава трета- „Педагогическо изследване” са разработени три урка за разширяване
на познанията, за видовете дърворезба и техните особености, и формиране на представа за
мястото ѝ в народното творчество и бит.
В заключение се извеждат основните резултати от дипломната работа. Формулират
се изводи и препоръки, както и възможни насоки за допълнителни изследвания по
дискутирания проблем.
Орнаменти използвани при създаването на дърворезбата.
Има една приказка върху дърво ,изречена в незнайни времена между хората. И тя,
както всички приказки, е слязла от звездите, разказва се край огъня, носи лъх на планина
... От нея долита трополене на стада, звън на хлопатари и сладкия глас на кавала.Това е
първата най – ранната резба на пастирите.
И тъй като хубостта зрее в усамотеное, пастирът по вътрешен повик захваща да
шари гегата, чашката от яворово дърво. Нахвърля леки зарези,кръстовки, зигзаги, а после
звездици, месечинки и кръгчета.Целият свят около него припява и расне в хубост и
хармония.
Изводи: Произведенията на приложно-декоративното изкуство със своите
разнообразни цветове, форми и комбинации, провокират детското съзнание и активизират
целенасочено дейността му. Степенуваната последователност и усложняване на целите,
спомогнаха за успешното възприемане на широко използваните видове декоративни
композиции.
Декоративната дейност спомогна децата по-пълно да възприемат естетическото
въздействие на цветовете. Особено силно въздействие на цветови съчетания оказаха
българското, автентичното, със своите багри цветосъчетания. Повиши се взискателността
на децата към подбора на цветове.
Учениците от 4 клас притежават много добра изобразителна грамотност, което
показва едно отлично развито чувство за естетика.
Четвъртокласниците прилагат знанията си при изобразителните задачи, като
показват висока творческа активност.
При извършеното диагностициране се наблюдава обогатена декоративноприложна култура на учениците от 4 клас и богато въображение при пресъздаване на
рисунка с мотив за дърворезба.
При използваните методи се установява добра ефективност за стимулиране и
развитие на детските представи. Децата умеят да изобразяват стилизирани образи чрез
рисунки и постигат естетическо съвършенство.Основната задача за анализиране на
конкретните данни при развитие на детската приложна декоративност и разработената
методика за изследване на детското декоративно приложно изкуство са постигнати.
Учениците от 4 клас могат да прилагат и използват принципите на стилизацията ,
като прилагат разнообразни изобразителни средства, методи и техники. Възприемат
емоционално стилизираните произведения и ги представят визуално.
Въвеждането на народното декоративно приложно творчество в работата по
изобразителни дейности, за овладяването на композиционните показатели ритъм,
симетрия, цветосъчетание, чрез активна работа, съобразена с основните възрастови
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характеристики на децата, води до много по-високи резултати, което потвърждава
направената хипотеза на изследването.
В часовете по изобразително изкуство, на децата- художници трябва да им се
предоставя творческа свобода на изразяването. Необходимо е учителят- педагог да се
доверява на техния усет и със своите умения, техники и подход да ги насърчава и насочва
към постигане на отличен резултат на изобразителна грамотност.
Необходимо е активно разширяване на зрително- образния опит на ученицитечетвъртокласници , съобразно техните възможности за възприемане, осмисляне и
изобразително възпроизвеждане- съобразени с различните възможности на този опит да
влияе по естествен път и да регулира творческите изобразителни прояви.
Да се търси не само абсолютния смисъл от изобразителнлата дейнонст, но и да се
открива смисълът, който тази дейност има за учениците по пътя на тяхното естетическо
развитие.
Методическата основа на обучението и възпитанието чрез изобразително изкуство
е познанието на учениците, явяващо се не само като мотив, но и негова цел.
Информационният поток от знания се основава върху интегралната взаимовръзка на
изобразителните изкуства с безграничното многообразие на заобикалящата
действителност, обуславяйки се от социалния опит и закономерностите на възрастовото и
индивидуалното развитие на учениците.
Стимулирането и мотивирането на учениците в часовете по изобразително
изкуство е важна задача за всеки педагог. От тях зависи развитието и пълноценното
протичане на различните видове дейности, които детето извършва, а от там и
формирането на неговата личност.
Най-голямо значение за подрастващите има развитието на творческото
въображение. То, заедно с мисленето, са най-важните психически познавателни процеси,
които са в постоянно взаимодействие, както в обучението, така и в живота. Въз основа на
натрупаните възприятия и опит у учениците се създават представи във въображението,
които въплатяват в своята дейност. Въображението като творческа дейност е основна
обществена потребност, а естетическата практика- средство за развитие на творческите
способности. Огромно е въздействието на творчеството върху духовното формиране на
личността. То въздейства не само върху този, който го създава, но и върху този, който го
възприема и преживява. Творчеството е най-пряката връзка, която се осъществява между
твореца и реципиента. Творческата дейност е тясно свързана с естетическото възпитание и
неговите задачи, а именно: създаване на умения у децата да възприемат красивото в
околната действителност; върху основата на естетическите възприятия да се развиват
естетически чувства; възпитаване на интерес и потребност от контакти с различните
дялове на изкуството-художествена литература, музика, изобразително изкуство.
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КОНФЛИКТЪТ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОЛЕКТИВ
Мерал Ведат Исмаил
Конфликтите, възникнали на работното място са сериозен проблем при работа в екип. В статията са
анализирани основните причини за възникването на конфликти, техните положителни и отрицателни
последствия върху организационния климат и изпълнението на дейността, както и препоръчителните
подходи за разрешаването им. Управлението на конфликтите е предизвикателство към съвременния
ръководител. То трябва да включва не само разрешаването на вече възникнали конфликти, но и
предотвратяване на потенциалните конфликти и иницииране на тези, чието избухване е закъсняло и пречи
на работата. Неуспешно управлявания конфликт в училище води до намаляване ефективността на
преподаването като цяло, както и до личностни негативи за педагогическия колектив. Педагозите хабят
нерви, време и трупат напрежение което влияе върху останалите аспекти на живота и работата им. Затова е
от взаимна полза да се стремим към преодоляването им или към бързото им разрешаване в случаите в които
конфликтите са факт.
Ключови думи: конфликт, междyличностни взаимоотношения, стилове за решаване на конфликта,
педагогически колектив

Обект на изследването са петнадесет учители и двама директори на основни
училища. Изследваните учители са на възраст 28 – 60 години. Единадесет от тях са от
женски пол, шест са от мъжки пол. Изследваните директори на училища са на възраст 40
– 55 години. Те са от женски пол.
Целта на изследването е да се проучат причините за конфликтите между членовете
на педагогически колективи, както и отношенията на директорите на училища спрямо
конфликтните ситуации в поверените им учебни заведения.
Предпоставките за човешката конфликтност може да се търсят в две насоки, от
една страна в човека като биологично същество, а от друга страна, в неговата социална
природа.Това, което мотивира конфликта, е несъгласието с определена идея, мнение,
убеждение, оценка. А онова, което стои в човешкото поведение и действие преди него, е
несъгласието и протестът. Конфликтът в учителския колектив много често опира до
личния авторитет, при който решаваща е не социалната роля, а успехът на конкретния
индивид. Конфликт има не когато авторитетът е убедителен, а когато той е абсолютизирал
истината, забравяйки, че е обвързан със система от идеи, а тя съдържа в себе си
възможността за дискусия и критицизъм. (12, с.12)
Конфликтите оказват и важна роля в работата на педагогическия колектив.
Многообразието и устойчивостта на конфликта сочат, че той е естествена и неотменна
част от човешкия живот. Човек, по силата на мястото и ролята, която заема в обществото,
попада и преживява различни конфликти, едни по – леки, други – драматични.
Това изисква индивидът, групата, обществото (и конкретно учителския колектив)
да ги възприема естествено и нормално, да ги предвиждат и очакват, да определят точно
техните параметри и се стремят да ограничават тяхното разширяване. Наред с това се
налага разработването на технология, правила и механизми за поведение в условията на
конфликти. Конфликтите между хората, работещи за постигане на обща цел, може да
повиши производителността на труда, тъй като разногласията водят до подробното им
разглеждане и до избор на най-оптималната алтернатива. Когато даден конфликт бъде
разрешен, то неговите участници за в бъдеще вземат мерки, той да не възниква повторно.
Конфликтът предполага взаимното опознаване на себе си и другите, осъзнаване на
собствения и чуждия интерес. Той може да амбицира и разкрие неподозирани сили и
възможности. Конфликтът учи на търпимост, толерантност, отстъпчивост и компромиси.
Многообразието на конфликтите в педагогическата общност говори за тяхната
жизнеустойчивост. Конфликтът, като правило се възприема като нещо неестествено,
изключително, излизащо извън рамките на човешките отношения. Но той е не само
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необходим, той в известни граници е и желателен. Той е съществен белег, неотменна част
и характеристика на самия живот.
Последствията от конфликтите, обаче не винаги са функционални. Ако не се
приложат ефективни методи за тяхното разрешаване, те водят до деструктивни
последици:
ниска степен на сътрудничество;
недоверие и подозрителност;
текучество;
неудовлетвореност от работата.
В цялостната управленческа дейност директорът е основна фигура, което означава,
че резултатите от дейността на училището зависят от качествата на самия директор.
Функциите на директора непрекъснато се изменят, за да се приведе дейността му към
демократичните характеристики на училището и особено към развитието на училището
като духовно средище, като специфична образователна автономия. Това означава, че
съвременното училище добива свободата и правото да решава самостоятелно основните
педагогически проблеми. Тази особенност на самото училище предполага много поголеми права и много по-високи управленчески компетенции за директора. Има две
измерения на функциите на директора:
1. Той е педагогически ръководител – ръководи основната дейност в училището;
2. Директора е и педагогически мениджър – организатор на дейността на
училището.
Тези две измерения не трябва да се противопоставят, защото добрият ръководител
трябва да е и добър мениджър. За разлика от други директори на други организации,
директора на училището има по-специфични функции. Мениджерските функции на
директора предполагат той да разбира качествената страна в управленческата дейност.
Експериментално са установени два стила за ръководене на училището. Първият е
ориентиран към личностните отношения в училището. Вторият е ориентиран към
дейността, която се осъществява в училището. Ефективното управление на конфликта се
изразява в:
- определяне вида на конфликта;
- определяне причините за появата му;
- избор на съответен стил и метод за управление на конфликта;
- избягване на причините, които предизвикват конфликта.
Необходимо е да се осигури сътрудничество между страните в конфликта. Това е
един от най-ефективните методи за решаване на конфликтите. Директорът трябва да
прилага управленски умения като творческо мислене, аргументация, убеждаване,
изслушване. Необходимо е той да притежава висока интелигентност, ерудиция,
управленски талант.
За успешното управление и разрешаване на конфликта, който е противоречие
между два и повече субекта, което при определени условия и определена среда води до
конфронтация, нетърпимост, разпра с голям емоционален заряд, директорът трябва:
- да се научи да контролира средата и да променя условията в нея;
- да проучи причините за появата на конфликта;
- да заеме неутрална позиция;
- да уважава позицията на конфликтните страни;
- непрекъснато да се стреми да предизвиква страните към сътрудничество
В условията на социални промени като изключително важни за директора като
образователен мениджър се очертават качествата му на лидер на промяната. Това е
изключително важно за съвременният директор, който трябва да реализира
модернизацията на българското образование по посока на европейските критерии за
качество. От него се очаква да постигне промяна. Това изисква от директора на
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училището да притежава значителни социални умения за изграждане и стимулиране на
положителни творчески междуличностни взаимоотношения.
Директорът трябва да е носител на новото, да генерира нови идеи в съответствие с
демократичните принципи и норми, и по този начин да допринася за развитието на децата,
учителите, помощния персонал.
Анкетното проучване е извършено през месец януари. Обект на изследването са
петнадесет учители и двама директори на основни училища. Изследваните учители са на
възраст 28 – 60 години. Единадесет от тях са от женски пол, шест са от мъжки
пол.Седем от учителите които са обект на изследването са със завършена степен
„магистър”, и осем с “бакалавър”. Девет от тях са с над петнадесет години педагогически
стаж. Пет са с педагогически стаж по-малък от три години и един със педагогически стаж
по-малък от една година.Четиринадесет от изследванте учители са преподавали и
преподават в малко село.Един от учителите е преподавал в малък град и сега препогава в
малко село. Изследваните директори на училища са на възраст 40 – 55 години. Те са от
женски пол. Всички директори участвали в анкетата са със завършена степен “магистър”.
И двамата са с педагогически стаж над двадесет години.Двамата директори са
отбелязали,че ръководят училища намиращи се в села. Анкетните карти са анонимни, с
цел събирането на достоверна информация.
Събраните данни показват, че според изследваните лица конфликтът представлява
ситуация,която поставя проблеми и провокира търсене на варианти за решаване – 53%,
други пък смятат, че конфликтите са нежелано явление – 27 %. Само 20% са на мнение,
че конфликтът е нормална проява на взаимоотношения във всяка сфера (фиг.1)
нежелано явление
20%

27%
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поставя проблеми и
провокира търсене на
варианти за решения
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във всяка сфера

53%

Фиг.1
Голям процент от анкетираните посочват, че конфликтите в педагогическите
колективи в които работят са на професионална основа – 67%. Само 20% са отговорили,
че професионалните конфликти преминават в лични. Само 13% мислят, че конфликтите в
педагогическият колектив са на лична основа, и нито един от анкетираните мислят, че
личните конфликти не преминават в професионални. (фиг.2)
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Фиг.2
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На третия въпрос от анкетата, а именно какви са последствията от конфликтите –
9% от учителите попълнили анкетата са отговорили, че конфликтите водят до лош
микроклимат в колектива. 45% мислят, че последствията от конфликтите водят до ниска
степен на сътрудничество, 38% от всички отговорили са на мнение, че конфликтите са
причина за недоверие и подозрителност и само 8% са на мнение, че последствията от
конфликтите могат да бъдат причина за текучество на кадри. Следователно конфликтите
не влияят ползотворно на работата в педагогическия колектив.
Учителите участвали в анкетата отговориха по различен начин на въпроса между
кои групи са най-често срещани конфликти. Между анкетираните няма такива които да са
на мнение, че най-честите конфликти са между директор – помощен персонал и между
учители и помощен персонал. 20% са отговорили учител – директор, а 80% смятат, че от
всички изброени групи най-често срещани са конфликтите между учител – учител.
Следователно преобладава мнението, че най-често срещани са конфликтите между
персонала заемащ едни и същи длъжности в училище.
На петия въпрос от в анкетната карта отговори на въпроса как се държите по време
на конфликт – 60% са отговорили,че не им е приятно да водят спор, а само 13% са
отговорили,че предпочитат да отстъпят в конфликтна ситуация.
От всички анкетирани учители – 27% се стараят убедят противника в правотата си.
47% от анкетираните лица са участвали между 2 – 5 пъти в конфликти на работното място,
20% са имали повече от пет професионални конфликта, а 47% никога не са участвали в
конфликт на работното място.
На въпроса дали търсят съдействие от директор при разрешаване на конфликт само
13% са отговорили, че не търсят съдействието на директор. 14% отговорили, че търсят
съдействието му. Останалите 73% отговорили, че намесата на директора зависи от
конкретната ситуация.
7% от всички участници в анкетата смятат, че конфликтите на работното място се
отразяват на тяхната работа с учениците. Най-висок е процентът на тези които са убедени,
че конфликтите с колеги не се отразяват на тяхното отношение към децата – 53%, а
останалите 40% са на мнение, че в зависимост от конкретната ситуация конфликтите
могат или не да повлияят на тяхните педагогически задължения. Интересен е и резултатът
от отговорите на въпроса: Влияе ли конфликтът на работното място на
взаимоотношенията в семействата им. 33% от анкетираните са отговорили, че конфликтът
не влияе на отношението в дома им, 47% мислят, че в зависимост от ситуацията
конфликтът може или неможе да повлияе и едва 20% са отговорили, че несъмнено
конфликтите на работното място влияят на взаимоотношенията в семейството.(фиг.3)

Фиг. 3.
Различни са и мненията на въпроса за позицията която заема директорът им по
време на конфликт. 67% от анкетираните са отбелязали, че директорът по време на
конфликт заема неутрална позиция. Няма такива,които мислаят, че директора заема
страна в конфликта и 35% са на мнение, че директорът им прекрива конфликтните
ситуации.
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20% от анкетираните учители посочват, че ако по време на конфликт са губеща
страна биха се разколебали дали да продължат спора. 33% са отговорили, че се ядосват на
себе си в случаите когато са губеща страна, а 47% започват да размишляват как да
„оборят“ противника си в спора.
Освен професионални контакти 60% от участниците в анкетата поддържат и лични
такива със своите колеги, а 40% от тях са отговорили, че не поддържат контакти с колеги
извън професионалните им задължения.
На въпроса какъв е стилът на управление на вашият ръководител 33% от
анкетираните са отговорили, че директорът им има либерален стил на управление. 67%
мислят, че техният ръководител е демократичен. От анкетираните няма такива които
мислят, че техният ръководител е авторитарен.
На въпроса – изказвате ли несъгласие ако по време на конфликт вашето мнение е
по-различно от това на директора Ви. 40% – независимо от всичко ще защитавам
собствените си разбирания.13%от анкетираните биха изказали несъгласие само в
случаите, в които ще имат подкрепа от своите колеги,а останалите – 47% ще си замълчат.
На въпроса в какво населено място се намира училището в което работят – 100% са
отбелязали че работят в селско училище.
Последният въпрос, а именно дали са отговаряли достоверно на зададените
въпроси всички анкетирани са единодушни,че са отговаряли достоверно.
Анкетираните директори са на едно мнение,че конфликтите в педагогическия
колектив възникват в резултат на неспазване на установените норми.
Единодушни са и за ефективното управление на конфликтите,според тях трябва да
се определи причината за появата им.
При възникнал конфликт единия директор заема страната на конфликта,а другия
заема неутрална позиция.
На въпроса според тях какъв тип ръководители са на-100% са отговорилидемократични.
На въпроса,лесно ли вземате решения при управление на своите подчинени – 50%
се съобразяват с дадената ситуация, а другите 50% отговорили с „да”
На въпроса между кои групи възникват конфликти в училище,анкетираните
директори посочили учителския колектив.
Анкетираните директори не са склонни да накажат подчинен,който периодично
създава конфликти и са посочили,че не ин се променя отношенито към такива за тях
конфликтът е минало.
На въпроса каква е степента на удовлетвореност от работата им 100% са маркирали
– висока.
Разнообразни са и отговорите на въпроса как приемат критиките отправени към тях
от подчинените им. 50% от директорите са посочили,че звиси от конкретната ситуация и
50% че приема критика стига начина по който е отправена да не засяга личното му
достойнство.
Всички попълнили анкетната карта директори на въпроса дали при възникнал
проблем разговарят спокойно с членовете на педагогическия колектив без да изпадат в
конфликт с колеги са отбелязали, че не допускат възникването на професионален
конфликт между тях и подчинените им.Директорите,които са анкетирани са посочили,че
училището,което ръководят се намира на село. На последния въпрос 100% от
анкетираните директори на училища са отбелязали, че са отговаряли достоверно на
зададените въпроси.
Анализът на резултатите насочва към следните изводи:
1. Всички учителите и директорите на училища, които са обект на изследването са
били участници в конфликти на работното място.
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2. Според анкетираните учители най-честите конфликти в предагогическият
колектив са между групата учител – учител.
3. Според участващите в анкетата учители конфликтите които възникват са на
професионална основа,но има и такива които мислят,че професионалните конфликти
преминават в лични.
4. Конфликтите на работното място не влияят на взаимоотношението в семействата
на участващите в анкетното проучване учители, както и на тяхната работа с деца.
5. Последствията от конфликтите водят до ниска степен на сътрудничество и до
недоверие и подозрителност в педагогическите колективи.
6. Мнозинството от анкетираните учители си признават,че не им е приятно да водят
спор на работното място по време на конфликт.
7. По време на конфликт между педагогическия колектив намесата на директора
намесата зависи от конкретната ситуация-професионален или личен конфликт.
8. По време на резрешаване на конфликт повечето от служителите ще си замълчат
ако тяхното мнение е по различно пт това на шефа.
9. Според анкетираните директори на училища конфликтите в педагогическите
колективи възникват в резултат на неспазването на установените норми за работа .
10. За анкетираните директори дейността на училището като цяло се определя от
личността на директора и неговата управленческа дейност и в много малка степен зависи от
качествата на учителите.
11. Директорите на училища не допускат възникването на конфликти между тях и
подчинените им на работното маясто.
12. Директорите на училища, които участваха в анкетното проучване са от
демократичен тип ръководител.
13. Според участниците в анкетата по време на конфликт директорите на училища
заемат най – често неутрална позиция, или избягват да се намесват в конфликта.
14. Анкетираните директори не са склинни да накажат подчинен,който е конфликтен.
15. Директорите на 100% са удовлетворени от работата си.
От анализа на анкетата можем да разберем,че конфликтите на работното място са
нежелани,но неизбежни особено между педагозите. Било то лични или на професионална
основа те съществуват. Конфликтът може да доведе до отрицателни и положителни
ефекти за развитието на групата.
Позитивни резултати от конфликта:
Конструктивните конфликти имат основно позитивни функции:
• води до по-добро осъзнаване на индивидуалните и групови проблеми и цели,
• може да обедини хората,
• може да изчисти отношенията от обиди и възмущение,
• може да увеличи разбирането на другия поради получаване на нова информация
за него,
• намалява напрежението между конфликтуващите страни,
• стимулира към изменения и развитие,
• отслабва на „синдрома на покорността" у подчинените,
• диагностика на възможностите на опонентите.
Негативни резултати от конфликта:
Последиците от деструктивните конфликти са негативни:
• повишаване на емоционалното напрежение в групата,големи емоционални
(материални) загуби от участието в конфликта,
• снижаване на дисциплината, влошаване на социалнопсихологическия климат,
• представа за другите като за врагове,
• увличане от процеса на конфликта в ущърб на работата,
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• намаление на степента на сътрудничество между членовете на колектива в
бъдеще,
• сложно възстановяване на деловите отношения("опашка, шлейф на конфликта")
• висока преданост на своята група и непродуктивна конкуренция с други групи.
Ефективното управление на конфликта се изразява в:
- определяне вида на конфликта;
- определяне причините за появата му;
- избор на съответен стил и метод за управление на конфликта;
- избягване на причините, които предизвикват конфликта.
Необходимо е да се осигури сътрудничество между страните в конфликта. Това е
един от най-ефективните методи за решаване на конфликтите. Директорът трябва да
прилага управленски умения като творческо мислене, аргументация, убеждаване,
изслушване. Необходимо е той да притежава висока интелигентност, ерудиция,
управленски талант.
За успешното управление и разрешаване на конфликта, който е противоречие
между два и повече субекта, което при определени условия и определена среда води до
конфронтация, нетърпимост, разпра с голям емоционален заряд, директорът трябва:
- да се научи да контролира средата и да променя условията в нея;
- да проучи причините за появата на конфликта;
- да заеме неутрална позиция;
- да уважава позицията на конфликтните страни;
- непрекъснато да се стреми да предизвиква страните към сътрудничество.
Общопризната е тезата, че съвременното общество е конфликтогенно т.е. то
непрекъснато натрупва и поражда конфликти. Социологически изследвания показват, че
броят на конфликтите постоянно нараства. Училището като социална институция не
прави изключение. Училищните конфликти явни или скрити присъстват в нашето
ежедневие и не е възможно да ги избегнем. Но трябва да се научим да ги разпознаваме,
предусещаме, анализираме и управляваме, за да можем да получим най- доброто
разрешение. Необходимо е усилията да се съсредоточат към тяхното предотвратяване,
което изисква познаване на конкретните ситуации които са довели до възникването на
конфликта.
Теорията и практиката на управленската дейност познава четири структурни
метода – разясняване на изискванията към работата, използване на координиращи и
интегриращи механизми, формулиране на общоорганизационни и комплексни цели и
използване на различни системи за възнаграждиние.
Първият метод, а именно разясняване на изискванията към работата се счита за
един от най-добрите методи за управление, с който може да се предотврати
дисфункционален конфликт. По-точно казано, става дума за разясняване на резултатите,
които се очакват от всеки член на педагогическия колектив. Към този метод спадат
такива параметри като: равнище на резултатите, които трябва да бъдат достигнати; кой
предоставя и кой получава различна информация; ясно определена политика, процедури и
правила. Директорът на училище трябва да е наясно с тези правила и да ги разясни на
своите подчинени.
Вторият метод – приложение на координиращи и интегриращи механизми е друг
вариант за управление на конфликтна ситуация. Един от най-разпространените механизми
е „веригата на командите”. Ако двама или повече подчинени имат разногласия по някакъв
въпрос, те могат да избегнат конфликта по между си, като се обърнат към техния общ
ръководител. В случая принципа на единоначалието облекчава използването на
йерархията за управление на конфликтни ситуации, тъй като подчиненият прекрасно знае
на кого е подчинен.
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При управлението на конфликтни ситуации могат да се използват и други полезни
средства, които водят до интеграция. Висшето ръководство може да създава целеви и
междуфункционални групи; да организира съвещания .
Формулиране на общоорганизационни комплексни цели е следващият структурен
метод за управление на конфликти. Ефективната реализация на такива цели изисква
съвместните усилия на двама или повече съдружници или групи учители. Идеята
заложена в т. нар. висши цели, е да обединят усилията на всички участници за тяхното
постигане.
Четвъртият метод който може да се използва за управление на конфликтни
ситуации е структуриране на системата за възнаграждение. Чрез този метод се оказва
въздействие върху поведението на хората с цел избягване на дисфункционалните
последствия. Хората които имат принос за общите цели на организацията и помагат на
други колеги и групи, трябва да бъдат премирани, за да им се изказва благодарност и
признание. По принцип, системата на възнаграждение не поощрява неконструктивно
поведение. За успешното управление и решаване на конфликта директорът трябва добре
да е проучил причините за възникването на конфликта. Да заеме безпристрастна позиция,
да подпомага страните в конфликта сами да стигнат до решение, да изразява открито
позиция, да уважава мисленето на всеки, непрекъснато да се стреми да предизвиква
страните към сътрудничество.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Анкетна карта за учители
Образование:
Възраст:
Пол:
Педагогически стаж:
Моля, оградете с кръгче буквата пред избрания от вас отговор!
1.
Според вас конфликтът е:
a)
Нежелано явление;
b)
Ситуация която поставя проблеми и провокира търсене на варианти за
решаване;
c)
Нормална проява на взаимоотношенията във всяка сфера.
2.
Конфликтите във вашия педагогически колектив са на:
a)
Лична основа;
b)
Професионална основа;
c)
Професионални преминаващи в лични;
d)
Лични преминаващи в професионални.
3.
Последствията от конфликтите са:
a)
Ниска степен на сътрудничество;
b)
Недоверие и подозрителност;
c)
Текучество на кадри;
d)
Лош микроклимат в колектива.
4.
Между кои от изброените групи са най-чести конфликтите в училище:
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a)
Учител – учител;
b)
учител – директор;
c)
Учител – помощен персонал;
d)
Директор – помощен персонал;
Как се държите по време на конфликт:
a)
Старая се да убедя противника в правотата си;
b)
Предпочитате да отстъпите;
c)
Не Ви е приятно да водите спор.
5.
Колко често сте били участник в конфликт на работното място:
a)
Нито веднъж;
b)
2 – 5 пъти;
c)
Повече от 5 пъти.
Търсите ли съдействие от директорът на училището при разрешаване на
конфликт:
a)
Да, задължително;
b)
Не;
c)
Зависи от конкретната ситуация.
6.
Влияе ли конфликтът на работното Ви място при вашата работа с
учениците:
a)
Не, не влияе;
b)
Да, отразява се на работата ми с децата;
c)
Зависи от ситуацията.
7.
Влияе ли конфликтът на работното място на взаимоотношенията в
семейството Ви:
a)
Не;
b)
Да;
c)
Зависи.
8.
По време на конфликт директорът на който сте подчинени заема:
a)
Неутрална позиция;
b)
Страна в конфликта;
c)
Прикрива конфликта.
9.
Как реагирате ако сте губеща страна по време на конфликт:
a)
Ядосвате се на себе си;
b)
Колебаете се дали да не се откажете от спора;
c)
Размишлявате как да ”оборите” противника.
10.
Стилът на управление на вашият ръководител е:
a)
Либерален;
b)
Авторитарен;
c)
Демократичен.
11.
Освен професионални контакти поддържате ли и лични такива с
вашите колеги:
a)
Да;
b)
Не.
12.
Вашият директор излага своя позиция по време на конфликт,която не
съответства на вашите очаквания.Ще изкажете ли несъгласие ?
a)
Само ако имам подкрепа и от други колеги;
b)
Независимо от всичко аз ще защитавам собствените си разбирания;
c)
Ще си замълча.
13.
Училището в което работите се намира в:
a)
Голям град;
b)
Малък град;
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Село.
Отговоряхте ли достоверно на зададените въпроси:
Да;
Не.
Анкетна карта за директори на училища
Образование:
Педагогически стаж:
Възраст:
Пол:
Моля, оградете с кръгче буквата пред избрания от вас отговор!
1.
Според вас конфликтите в педагогическия колектив възникват в
резултат на:
a)
Неефективно управление;
b)
Незачитане на личността;
c)
Неспазване на установени норми.
2.
Ефективното управление на конфликтите според вас се изразява в:
a)
Определяне на причините за появата на конфликта;
b)
Избягване на причините ,които предизвикват конфликта;
c)
Избор на стратегия за решаване на конфликта
3.
При възникнал конфликт Вие :
a)
Заемате неутрална позиция;
b)
Избягвате да се намесвате в разрешаването;
c)
Заемате страна в конфликта.
4.
Според вас Вие сте:
a)
а) Либерален ръководител;
b)
б) Авторитарен ръководител;
c)
в) Демократичен ръководител.
5.
Лесно ли вземате решения при управлението на своите подчинени:
a)
а) Да;
b)
б) Не;
c)
в) Зависи от ситуацията.
6.
Между кои групи са най-често срещаните конфликти в училище:
a)
Учител – учител;
b)
Учител – помощен персонал;
c)
Учител – директор.
7.
Променило ли се е отношението Ви към ваши подчинени, с които сте
имали конфликти:
a)
Не, конфликтът е в “миналото”;
b)
Да, конфликтът е повлиял на моето отношение към подчинените ми;
c)
Зависи от конкретната ситуация.
8.
Склонни ли сте да накажете подчинен, който периодично създава
конфликти и нарушава спокойния климат в колектива:
a)
Да;
b)
Не.
9.
С какви мерки?
................................................................................................................................................
10. Съгласни ли сте с мнението,че много хора “не са си на мястот“ и вършат
не това което трябва:
a)
Да, това е така;
b)
Не, не мисля по този начин.
c)
14.
a)
b)
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11. Смятате ли, че за да е ефективен стилът на управление, той трябва да е
съобразен с индивидуалните особености на членовете на педагогическия колектив
a)
Да, трябва да има пълноценен комуникативен обмен;
b)
Не, членовете на пед. колектив трябва да се адаптират към стила ми на
ръководство.
12. Подкрепяте ли тезата, че в управленческата дейност директорът е
основна фигура и резултатите от дейността на училището зависят от качествата на
самия директор:
a)
Да, от качествата на директора зависят и резултатите от дейността на
училището;
b)
Не, резултатите от дейността на училището се определят от личностните и
професионални качества на колектива;
c)
Не мога да преценя.
13. Степента на удовлетвореност от работата Ви е:
a)
Ниска;
b)
Средна;
c)
Висока.
14. Приемате ли спокойно критики отправени към вас от ваши подчинени:
a)
Да, стига начинът по който са отправени да не засяга личното ми
достойнство;
b)
Не, не приемам критики;
c)
Зависи от конкретната ситуация.
15. При възникнал проблем разговаряте ли спокойно с педагогическият
колектив без да изпадате в конфликт с колегите:
a)
Да, не допускам възникването на професионален конфликт между мен и тях;
b)
Конфликтът ще е неизбежен.
16. Училището в което работите се намира в:
a)
Голям град;
b)
Малък град;
c)
Село.
17. Отговаряхте ли достоверно на зададените въпроси:
a)
Да
b)
Не
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ВЪЗГЛЕДИТЕ НА АНТОН СЕМЬОНОВИЧ МАКАРЕНКО ЗА
ДИСЦИПЛИНАТА
Мирослав Радостинов Михайлов, доц.д-р Виолета Атанасова
„Не опърничавостта, не гневът, не викът, не молбата, не разпитът, а
спокойно, сериозно и делово разпореждане – ето в какво трябва да се изразява
техниката на семейната дисциплина”
А.С.Макаренко
Роден на 01.01.1888 година в гр. Белополе, Харсковска губерния, големият
съветски педагог А. С. Макаренко е рожба на новата съветска действителност, която се
създава като резултат от извършената революция. От нея той черпи не само вдъхновение,
но и нови идеи, които залага във възпитателната си работа. “Книгите и делата на
революцията са създадената вече педагогика на новия човек- пише той. - Във всяка
мисъл, във всяко движение, във всяко дихание на нашия живот звучат словата на новия
гражданин на света. Нима може да не се чуе това движение, нима може да не се знае как
сме длъжни да възпитаваме децата си” [1, 89]
В конкретния си вид възпитателната система на Макаренко е установена въз основа
на работата в трудово-възпитателно заведение от интернатен тип, в което се упражнява
производствен труд. Възпитаниците са малолетни правонарушители и въобще деца,
отклонили се от нормалното развитие. Много от тях нямат семейства, а и ония, които
имат, навлизат в широкия път на нормалния човешки живот, тъкмо защото стоят далече от
разбитите или разложените си семейства.
Въпреки това основните положения в педагогическата теория на А. С. Макаренко
важат за възпитателната работа и в нормалното училище с полудневно обучение, както и
за възпитанието в семейството. Въпросите за възпитание в училището и семейството
занимава съветския педагог в продължение на години, доказателство, за което са
публикуваните лекции, статии и книги по тях.
А.С.Макаренко приема за най-съществен проблем на педагогическата наука
формулировката на възпитателната цел. А.С.Макаренко надраства шаблонното „да се
възпитава добър съветски човек”, а издига разгърнатата програма за възпитание на
личността, като успява да съхрани индивидуалния облик, своеобразието на човека. Той
достига до схващането, че наред с общата, „стандартната” програма за възпитание е
нужна и индивидуална, конкретна перспектива на отделния човек. „Аз под цел на
възпитанието разбирам програма на личността, програма на човешкия характер, защото в
понятието за характер на външните прояви и вътрешните убеждения, и политическото
възпитание, и знания – решително цялата картина на човешката личност: аз считам, че
ние, педагозите, трябва да имаме такава програма на човешката личност, към която сме
длъжни да се стремим”[2,110].
Значението на обществената област звучи в самата постановка на възпитателната
цел, която отразява принципите и традициите на обществото. Същевременно А. С.
Макаренко отбелязва, че целите на възпитателния процес трябва винаги ясно да се
чувстват, както във възпитателната организация, така и от всеки възпитател.
В центъра на системата от възпитателни средства Антон Семьонович Макаренко
поставя две единни и сложни подсистеми – колектива и дейността. Колективът като
главно възпитателно средство обхваща педагогическия колектив и детския колектив.
Основните дейности – игра, учене и труд – присъстват равностойно в цялостния
педагогически процес, като осигуряват активно-действения характер на възпитанието.
Един от основните проблеми във фокуса на вниманието на Макаренко е проблемът
за дисциплината. В лекцията си „Проблеми на училищното съветско възпитание”, той
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казва: „ Днес ще предложа тема - дисциплината, режимът, наказанията и поощренията.
Още веднъж искам да ви напомня, че моите изводи произтичат изключително от моя
личен опит, който е следствие от някои особени условия, преди всичко в колониите и
комуните за правонарушители. Но аз съм убеден, че не само отделните изводи, но и
общата система на моите находки може да бъде привнесена и към нормален детски
колектив, поне логиката е такава тук.
От моята 16-годишна практика начело на заведения за правонарушители,
в последните 10, а може би и 12 години, мисля, че .....Цялата работа е там, че по моите
дълбоки убеждения, момчетата и момичетата стават правонарушители или "ненормални"
благодарение на "правонарушителната" или "ненормална" педагогика. Нормалната
педагогика е педагогика активна и целеустремена, тя много бързо обхваща детския
колектив и той е съвършено нормален.
Никакви родени престъпници, никакви вродени трудни характери няма; за мен
лично, в моя опит, това положение е достигнало до 100%-ова убеденост.
В последните години на комуната "Дзержински" аз решително протестирах против
всяка мисъл, че имам ненормален колектив, колектив от правонарушители и затова тези
изводи и тези прийоми, които днес ще ви предложа, за мен лично са приложими и към
нормалното детство.
Какво е това дисциплина? В нашата практика у някои учители и у някои педагози
- мислители дисциплината понякога се възприема като средство за възпитание. Аз считам,
че дисциплината се явява не средство за възпитание, а резултат от възпитанието и трябва
да се отличава от режима. Режимът е определена система от средства и методи, които
помагат на възпитанието. Като резултат от това възпитание се явява именно дисциплината
” [3].
В лекцията си Макаренко отбелязва за неговото време, че дисциплината в
обществото е явление нравствено и политическо. И някои учители според неговите
наблюдения не могат да се откъснат от старите си възгледи за дисциплината – на власт,
подчинение, страх и пр. Недисциплинираният човек в старото общество не се приема
като човек безнравствен, а като човек, нарушаващ обществения морал. „В нашето
общество недисциплираността, недисциплинираният
човек
е лице, което се
противопоставя на обществото, и такъв човек, ние не приемаме от гледна точка на външен
израз, а от гледна точка на политиката и морала. За да имаме гледна точка за
дисциплината е необходимо всеки учител да я разглежда като резултат от възпитанието”
[3].
Като аргумент в моралната теория от списъка на общите морални позиции,
Макаренко поставя преди всичко дисциплината като форма на морално благосъстояние,
дисциплината от страна на персонала.
„Не можем да очакваме, че дисциплина ще дойде от само себе си чрез външни
мерки, методи или индивидуални разговори. Не, колективната задача за дисциплина, а
целта на дисциплината трябва да поставите точно, ясно и категорично. .. На първо място всеки ученик трябва да бъде убеден, че дисциплината е форма, чрез която най-добре ще
се постигнат целите на колектива. На второ място, дисциплината поставя всеки един човек
в сигурна, в по-спокойна позиция”[3] .
Основните постановки на А.С. Макаренко за дисциплината се свеждат до
следното:
- Понятието „дисциплина“ включва в себе си възприемането и спазването от
хората на утвърдени в дадено общество правни и морални норми и изисквания.
- Дисциплината и самодисциплината са резултат от възпитателния процес.
- Дисциплината е комплексно явление. Върху процеса на дисциплинирането
на подрастващите най-силно влияние оказват личността на възпитателя,
установяването на хуманни отношения между възпитатели и подрастващи.
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Формирането на дисциплинираността като комплексно нравствено волево качество
на личността може да се постигне, ако у нея е изградено високо самосъзнание, ако тя
придобие способността и умението да самооценявя своята дейност, да саморежулира и
самоконтролира своето поведение, успешно да преодолява негативните си прояви. Това
означава дисциплината да приеме форма на самодисциплина, като външните изисквания
се превърнат самоизисквания, самозадължения.
„Самодисциплината е вътрешно необходима страна на саморазвитието на човека.
Тя е своеобразно нравствено психологическо състояние, насочено към портрета „на подоброто аз“, т. е активен стремеж да се утвърждават социално ценни качества“ [3].
Ефективността от формирането на дисциплинираността като основно качество на
личността зависи не само от взаимодействието на подрастващите с възпитателните
фактори, но и от собствените им волеви усилия,от степента на осъзнаване на
необходимостта да проявяват висока дисциплина във всестранната си дейност. Оттук и
необходимостта тя да се свързва не само с нравственото, а с логическите последствия от
интегрално осъществените всички компоненти и направления на възпитанието.
Да се направи дисциплината приятна и увлекателна, според Макаренко е въпрос
на преподаване. „Във всичките си примери за дисциплината трябва да се подчертае
политическата значимост на дисциплината. Съветската реалност е предоставила толкова
много блестящи примери. Най-големите постижения от славните страници на историята
на страната ни са свързани с дисциплината- всички подвизи на герои на Съветския
съюз,историята на индустриализация, в литературата ...се виждат блестящи примери,
които може да служат на нашите ученици като пример за дисциплина” [3].
Обществената и училищната дисциплина следва да се изгражда върху следните
основни принципи:
Принцип за демократизъм и съзнателност
Демократичната организация на обществото е необходима предпоставка за проява
на висока съзнателност. Ако у личността не е формирано високо съзнание и самосъзнание
и убеждение за доброволно спазване на обществените норми и изисквания тогава
демократизмът може да бъде разбиран погрешно като свобода на личността сама да
решава доколко да се съобразява с правните и морлни норми или да не ги изпълнява.
Съзнателната дисциплина може да бъде постигната, когато се основава
върху хуманизма и по-конкретно на толератност, доверието, взаимопомощта и зачитане
на човешкото достойнство.
Върху тези принципи се основава гледището на А.С. Макаренко за дисциплината.
Тя може да бъде достигната, ако възпитателят съумее да създаде в детската общност
добро благоразположение, ако ръководи и съветва учениците с любезни думи, ако
направляваната от него строгост се превръща в любов.
Като голямо постижение на възпитателя Макаренко вижда в това подрастващите да
не вършат нищо против волята си и по принуда, но всичко, доколкото е възможно, да
вършат доброволно и по собствен подтик, с известна душевна радост. Ако това бъде
постигнато, възпитателите никога няма да прибягват до насилие над детската природа и
няма да прилагат към тях такива методи и средства, особено физически наказания.
Възпитателната практика на А. С. Макаренко показва, че процесът на
дисциплиниране на подрастващите се постига много по-успешно, когато се съчетава
уважението, доверието и взискателността към децата и юношите. Възпитателната
практика убедително е потвърдила положението, че и у най-недисциплинираните трябва
да се търсят положителните им качества и достойнства и опирайки се на тях, да се
„атакуват“ и ограничават лошите постъпки и прояви. Доверието и зачитането на
личностните достойнства на ученика има могъща възпитателна сила, ако умело се
използват от възпитателите.
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Дисциплината означава доброволно спазване от личността на определени норми и
изисквания. Доброволността зависи и от това, доколко отделните индивиди осъзнават
необходимостта да се ръководят в своето поведение от правните и морални норми.
Следователно, дисциплинирането на детето трябва да се основава на съзнателността и
доброволността, на свободната изява на волята на детето, но в този процес може да
присъства и принуждението и подчинението, прилагани най-вече към онези деца и
юноши, които нарушават правните и морални норми и извършват антиобществени
прояви.
Дисциплината в процеса на възпитанието има важно значение, защото до голяма
степен от това зависи неговата ефективност: „ Първо, както вече знаем, нашата
дисциплина трябва винаги да бъде съзнателна дисциплина”[3].
„Известно е, че дисциплината трябва да бъде дисциплина съзнателна.
Определение за съзнателна дисциплина не може да се даде, тъй като тя се явява
като резултат от целия възпитателен процес, а не от отделните специални мерки. Грешка е
да се мисли, че дисциплината може да се добие чрез някакви специални методи или
направления в създаване на дисциплина. Тя се явява като продукт на цялостните
възпитателни въздействия, включваща и образователния процес”[3].
А.С. Макаренко отбелязва, че ако се очаква дисциплината да се създаде от една
проповед или едно обяснение - това означава да се разчита на изключително слаби
резултати. По този начин, възпитанието в дисциплина чрез аргументи и вярвания може
да провокира безкрайни спорове. Той е първият, който настоява, че дисциплина за
разлика от старата дисциплина като явление морално и политическо, трябва да бъде
придружена от съзнание, т.е. пълно разбиране на това, какво е дисциплината и за какво
имаме нужда от нея.
Как можем да постигнем тази съзнателна дисциплина?
„ ... В моята практика, аз стигнах до убеждението, че ни е необходимо изложение
на теорията на морала. В нашите училища днес няма такава тема.
Има възпитателен колектив,...лидери, които имат възможност при желание, да
систематизират теорията за морала, да
представят теория за поведението на
учениците”[3].
Основно средство за възпитаване на съзнателната дисциплина е режимът.
Спазването на режима изгражда определен динамичен стереотип у подрастващите,
формира у тях навици на дисциплинирано поведение.
Макаренко посочва следните основни изисквания към режима:
- Целесъобразност- всички разпореждания и изисквания трябва да бъдат научно
обосновани, за да се основават на определени научни и хигиенни принципи. Да не се
допускат противоречиви изисквания и разпореждания от ръководните органи на
образованието и училището.
- Точност - да не се допуска нарушаване на режима, своевременно да се
изпълняват изискванията на учителите и социалните общности. Режимът е задължителен
за всички учители и ученици.
- Определеност - формулировките в правилника и други нормативни документи да
бъдат ясни. Да не се допуска двойствено значение на разпорежданията, отнасящи се до
спазването на режима.
Най-добри образователни и възпитателни резултати се постигат в училищата
интернати, защото режимът обхваща цялото време на децата и юношите и те привикват
към ред, точност, изпълнителност във всестранната си дейност.
В педагогическия процес няма място за шаблони – всяко педагогическо средство
може да бъде и положително, и отрицателно, защото няма универсални средства. В
зависимост от обстоятелствата, времето, особеностите на личността и колектива, от
таланта и подготовката на изпълнителите, от близката цел, от изчерпания диапазон едно
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или друго средство може да получи общо приложение или пълно отрицание.
Възпитателното майсторство на учителите и класните ръководители намира израз в
умелия подбор и приложение на различни методи за възпитаване у учениците на
съзнателна дисциплина. И в този ред на мисли Макаренко посочва, че главно в неговата
практика не е наказанието, а индивидуалните разговори и беседи с всеки, приемайки
различията в характера му.
Педагогическата теория и практика на Антон Семьонович Макаренко съдържа
ценни идеи, които могат да обогатят и целенасочат педагогическия процес в съвременното
общество. Благодарение на своето постоянство и вярата си, може да се каже, че той
написва нова идеология в педагогиката. Макаренко поднася ново мислене и ново
разбиране, чрез което може да въздейства дори върху превъзпитанието на децата с
проблемно поведение. Педагогът оставя трайна следа в теорията и практиката
на
педагогиката, именно защото разбира, че няма точен шаблон и точни правила, по които да
се възпитава, и именно защото знае, че педагогиката е най-диалектичната наука. Ето защо,
Макаренко не оставя на бъдните поколения шаблон, по който да се възпитава, а поставя
основите на дело със световно значение. От редица учени в областта на педагогиката в
много страни, той е признат за педагог-новатор, а името му става символ на новите идеи
във възпитанието на подрастващите.
Литература:
1. Димитров Л. и колектив , Теория на възпитанието, Аскони,С., 1994.
2. Димитров Л., Теория на възпитанието, Веда Словена- ЖГ, 2005.
3. Макаренко А. С., Избрани педагогически произведения. Том 1, Издателство
Народна просвета, Лекция втора: Дисциплина, режим, наказания и поощрения, Лекция
четвърта: Трудово възпитание – отношение, стил, тон в колектива., С., 1968.
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ЕЛЕКТРОННИТЕ ТЕСТОВЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА ОВЛАДЯВАНЕ И
ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ПРИ ДЕЦАБИЛИНГВИ
Младен Ст. Виячев, Йорданка Ст. Пейчева
Резюме: Предложеният електронен тест е особено подходящ за учениците - билингви. Той спомага
за по-доброто разбиране на съдържанието на въпросите и условията за изпълнение на задачите. Приложиме
за проверка и контрол на знанията по всички учебни предмети, максимално либерален и демонстрира
позитивната нагласа на педагога да осъществява ефективно обучение и оценяване на всички ученици.

През последните години училищното образование в глобален план е изправено
пред редица предизвикателства, наложени от мащабните социокултурни и технологични
промени.
Нарастващата мултикултурност на съвременното общество и интензивното
развитие на ИКТ без съмнение са две от основните тенденции, променящи най-активно
образователната среда днес. Именно поради това междукултурните компетентности,
способностите за използване на ИКТ и за комуникация на майчин и чужд език са
определени от Съвета на министрите по образование, младежта и културата на ЕС като
ключови компетентности в контекста на ученето през целия живот [1].
Приетите национални стратегически документи отразяват стремежа към
модернизация на българското училищно образование в аспекта на тези тенденции и
приоритети и в известна степен маркират параметрите на необходимата съгласуваност на
действията при тяхното приложение. Една от специфичните цели на Националната
стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища е “постигане равенство на
възможностите при използване на ИКТ за всички ученици, независимо от тяхната
обществена и културна среда, етнически произход или здравословно състояние” [2], като
се акцентира върху необходимостта от “разработване на норми за въвеждане на
информационните и комуникационни технологии в обучението на деца със специални
образователни потребности и деца с увреждания” [2].
Доколкото използването на информационните технологии вече е критерий за
качество на образованието, а достъпът до компютърно обучение и електронни
информационни ресурси е равен за всички деца, то ИКТ могат да се използват от
учителите за съхраняване на специфичния етнокултурен фон в училището и класната стая,
за развитието на интеркултурната компетентност на учениците.
Казаното дотук поставя пред нас един изключително актуален въпрос с практикоприложен характер: по какъв начин ИКТ могат да се използват за повишаване качеството
на обучението в мултикултурна среда?
Нашите наблюдения и проучената литература, свързани със спецификата в
обучението на деца билингви, ни дават основание да изведем някои закономерности:
използването на креативни методи при тяхното обучение допринася за: полесното обединяване на нова и вече придобита информация; засилване на ентусиазма на
учащите и доверието им към преподавателя; развиване на самоувереност и повишаване на
нивото на критичност; намаляване на умората, заличаване на ясната граница между
ученик и учител;
при недостатъчно владеене на официалния език, на който се осъществява
обучението при деца билингви, компютърното обучение облекчава значително
разбирането на учебното съдържание, тъй като дава възможност за повече сетивни опори
при възприемането.
За да установим верността на тези факти, както и тяхното конкретизиране,
осъществихме педагогически експеримент с цел: да изследваме педагогическите условия
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и възможности за създаване на съвременни средства за оценяване и допълване на знанията
на деца-билингви в процеса на технологичното обучение в условията на информационна
среда.
Основните задачи, които определихме за реализиране на целта са:

Да се проучат и систематизират информационните източници по проблема.

Да се разработи концепция за осъществяване на експеримента.

Подбор на дидактически инструментариум за осъществяване на
педагогическото изследване.

Разработване на уроци, които се осъществяват в условията на
информационна среда.

Да се разработят и апробират електронни тестове по домашен бит и
техника.

Реализиране на експерименталното обучение.

Обобщаване и анализиране на получените резултати, направа на
изводи.
Нашите очаквания за резултата от проведения експеримент се свързват със
следната хипотеза: създаването на подходящи педагогически условия, при които
обучението и оценяването се визуализират и представят в интерактивна, информационна
среда, допринася за преодоляване на езиковата бариера у децата-билингви, в резултат на
което се повишава технологичната им култура.
Обект на изследването са знанията и уменията от областта на технологичното
обучение на учениците от ІV клас при ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” с. Градинарово и
тези от училище ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” с. Блъсково, община Провадия, обл.
Варна.
Предмет на изследването са резултатите от учебния процес по домашен бит и
техника за ІV клас в резултат на интеграцията с информационно-комуникационните
технологии при обучението в мултикултурна среда.
За нуждите на експеримента създадохме мултимедийни продукти с помощта на
програмата Power Point. Основаваме се на факта, че презентациите се използват с успех в
съвременното обучение и могат да намерят своето място във всички етапи на урока – при
първоначалното представяне на новия материал, при неговото осмисляне и затвърдяване,
при изграждането на компетенции за практическото му приложение в примери и задачи,
както и при констатирането на равнището на знания.
Теми, участващи в експерименталното обучение, за които сме създадали
мултимедийни продукти:

„Платноходка”

„Кръговрат на материалите”

„Кутия за подарък”

Електронен тест
Тема: „Платноходка”
В началото на урока се изясняват теоретичните аспекти на темата. За основа на
дискусията служи подготвената презентация.
Коментираме слайдовете:
1. Кои тела плават?
2. Видове плавателни съдове.
3. Първите плавателни съдове.
4. Платноходки.
5. Кораби ветроходи.
6. Развитие на мореплаването.
В хода на интерактивното представяне на материалите подчертаваме значението на
черупчестата форма при конструиране на плавателни съдове. Акцентираме на
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физическата закономерност, че едно тяло плава, ако теглото му е по-голямо от теглото на
изместената от него вода. Поради това не е задължително тялото да е направено от
материал, който е по-лек от водата. Достатъчно е то да има подходяща, черупчеста форма.
Разширяваме знанията на учениците за видовете воден транспорт и значението му за
хората.
Визуализирането с мултимедийна презентация и изписването на специфичните
технически термини спомага за по-доброто разбиране и запомняне на информацията. Това
е условие за осъществяване на активна познавателна дейност на учениците.
Поставяме задача да се анализира конструкцията на модела, като се обяснят
функциите на всеки елемент: корпус, платно, мачта, въжета. Обсъжда се принципа на
движение на платноходката. Посочват се материалите, основните части на модела и
начина на свързването им. Провеждаме опит за изследване на плаването на телата, в
зависимост от формата им.
При осъществяване на обратната за учителя информация, се използва слайда с
основните елементи на лодката и изписаните съответни наименования. Това е необходимо
за децата билингви, които още не са запомнили добре новата терминология.
Тема: „Кръговрат на материалите”
В началото на часа поставяме въпроси, свързани с произхода на материалите.
Насочваме вниманието на учениците към презентацията, в която слайдовете са подредени
в следния логически порядък:
1. Произход на материалите.
2. В помощ на хората.
3. Замърсяване на природата.
4. Грижа за природата и разделно събиране на отпадъците.
5. Преработване на отпадъчните материали.
6. Нов живот на материалите.
7. Опазване на природата.
Разясняваме необходимостта от събиране, рециклиране, преработка и вторична
употреба на материалите с цел пестене на природни ресурси и намаляване на отпадъците.
Разясняваме как рециклирането пести енергия и суровини. Дискутираме защо
рециклирането е по-добро решение от изгарянето на отпадъците и как съоръженията за
изгаряне на отпадъци замърсяват околната среда. Поставяме въпроси свързани с
необходимостта от запазване на природата чиста.
Въпреки, че в урока има доста нови за учениците термини, диалогът с тях е
възможен, тъй като понятията са не само представени в презентацията чрез схеми,
рисунки и снимки, но също така са изписани.
Подготвили сме и слайд с технологично табло, което учениците трябва да
попълнят. По този начин се затвърждават и осмислят основни технически понятия.
По темата: „Кутия за подарък”
В началото на часа поставяме различни въпроси свързани с известните търговски
марки, за това, как се различават техните продукти. Насочваме вниманието на учениците
към презентацията. Опорните точки на дискусията са свързани със слайдовете в
пезентацията:
1.За какви празници правим подаръци?
2. Различни по форма и големина опаковки.
3. Правила за опаковане и украсяване.
4. Правила за поднасяне на подарък.
Стремим се учениците максимално да се включват в беседата - изброяват
празници, на които се правят подаръци, коментират проблема за това доколко трябва да се
вярва на рекламите, за значението на опаковката на даден продукт, какви са начините за
разпространение на рекламите.
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Мотивираме децата да изработят красива опаковка, в която да сложат подаръка за
мама послучай предстоящия празник.
Учениците разглеждат разгъвката на затворената кутия в приложението. Определят
последователността на извършване на операциите.
В края на часа група ученици оценяват изработените изделия по предварително
поставени критерии и организират изложба.
Електронен тест
За определяне на нивото на технологичните знания и умения разработихме тест, в
съответствие с целите на обучение и основните задачи на настоящото изследване.
Съставеният компютърен тест има за цел да установи степента на усвоените знания
по Домашен бит и техника в IV клас, да създаде възможности за тяхното коригиране и
допълване, да засили интереса на учениците към учебния предмет и разчупи представите
им за установените традиции в преподаването в българското училище.
За целта беше създаден електронен тест в две разновидности с помощта на
програмата Power Point.
Тестът съответства на възрастовите и психофизични особености на учениците. Той
е предназначен за индивидуално изпълнение и определяне изходното ниво в края на
учебната година, а резултатите от него показват сравнително точно нивото на знания на
съответния ученик. Въпросите са внимателно подбрани и правилно структурирани,
свързани са точно и конкретно с учебното съдържание и дейностите в уроците.
Зададен е следния алгоритъмът за изчисляване на крайната оценка в процентно
съотношение :
procent = (d * 100) / (d + n)
d - брой верни отговори
n - брой неверни отговори
Ако процентното съотношение на правилните отговори е:
- по-голям или равен на 80%
- отличен 6
- по-голям или равен на 70%
- мн.добър 5
- по-голям или равен на 60%
- добър 4
- по-голям или равен на 40%
- среден 3
- по-малък от 20%
- слаб 2
Тестът има възможност за корекция на процентното съотношение на оценките в
зависимост от индивидуалните възможности и познания на учениците. Корекцията може
да извършим с отварянето на прозореца «макроси». В ред «Край на теста и поставяне на
оценки» можем да променим процентното съотношение, свързано с оценката.
Втората разновидност на теста се състои в прилагането на видео материали към
всеки слайд. Цифровото видео може да намери място и да разшири възможностите на
презентацията за визуализация. Видеоматериалите представят смислово завършена
порция информация, която може да се използва и като източник на знания, и като
средство за онагледяване.
Времетраенето за решаване на теста е в зависимост от индивидуалните
възможности на учениците, но не продължава повече от 12-15 мин. В рамките на един
учебен час учениците имат възможност да решат теста два пъти, с което повишават
трайността на знанията и наваксват пропуските в обучението.
Видео материалите са конкретно свързани с верния отговор на въпроса, към който
са поставени. Продължителността на всеки видео материал е 40 секунди като първите 8 са
поставени на «стоп кадър» - време, през което учениците имат възможност да прочетат и
осмислят зададените въпроси, както и отговорите към тях.
Основният показател, отчетен чрез теста, е обема на знанията, включващ факти,
понятия и закономерности, т.е. обхвата на усвоената информация. Освен това, се
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регистрира и осмислеността на знанията - отчитат се уменията на учениците да
анализират, обобщават и сравняват технологични понятия и факти.
Проведеният тест за установяване на входно ниво установява, че нивото на
интелектуалните възможности на учениците от ЕГ и КГ е приблизително еднакво и те
могат да участват в изследването.
Условията, при които двата класа се обучават, са идентични – в училищата има
компютърни кабинети с по 12 компютъра, където се провежда обучение в рамките на
СИП - информационни технологии. На компютрите е инсталирана графична
потребителска среда Windows XP и Microsoft Office 2010.
За нуждите на изследването разделихме учениците от експерименталния и
контролния клас на две групи: първата група включва 9 ученика, а втората – 8 ученика.
Представяне и анализ на резултатите
Същинският проблем за децата-билингви е неразбирането на някои термини, което
ги затруднява и поради тази причина те не показват истинския си интелектуален
потенциал.
Резултатите от тестовете са представени в диаграми. Те дават ясна представа за
изследвания в тази разработка проблем - създаването на подходящи педагогически
условия, при които обучението и оценяването се визуализират и представят в
интерактивна, информационна среда.
Диаграма № 1
Резултати от изходното ниво 1 вариант на учениците от ЕК и КК 1 група
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Съдейки от анализа на резултатите, получени от теста за установяване на
изходното ниво (тест №2), експерименталният клас се справи по-добре. Тук разликата е с
един ученик.
Диаграма №2
Резултати от изходното ниво 2 вариант на учениците от ЕК и КК 2 група
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От диаграма №2 се вижда, че повече ученици от експерименталния клас са
работили по-задълбочено и показват по-голям обем от знания. Изследването показва, че
чрез подходящо и добре организирано мултимедийно въздействие, можем да обхванем
процесите на учене с лекота. Разликата е голяма в процентите на ниските и високите нива.
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Мултимедийното представяне на тестовете е улеснява разбирането им и повишава
въздействието на информацията.
Диаграма № 3
Резултати от изходното ниво 2 вариант на учениците от ЕК и КК
1-2 група
80
60
ниско ниво
40

средно ниво
високо ниво

20
0
експериментален клас

контролен клас

От диаграма №3 ясно се вижда, че процента на учениците, покрили критериите от
електронния тест №2 е по-висок в сравнение с този от тест №1. Това се дължи до голяма
степен на факта, че при тест №2, видео- материалите спомагат учениците по-лесно да
достигат до верния отговор като същевременно актуализират своите знания. В
експерименталния и контролния клас само 1 ученик (5,9%) се е справил задоволително.
След решаването на тест №2 от 1 група на ЕК и КК са повишили резултатите си
средно с 20%.
Изследването показва, че чрез подходящо и добре организирано мултимедийнно
въздействие, можем да обхванем процесите на учене с лекота. Разгледаните резултати ни
показват, че електронните тестове предлагат възможности за концентриране, мотивиране
и активизиране на познавателните възможности на учениците. Чрез употребата на
възможностите на мултимедийната среда, се реализират принципите на мултисензорното
обучение, и най-пълно и цялостно се осъществява влияние върху сетивата на учениците.
Можем да кажем, че посредством електронните тестове, информацията може да
мотивира и активизира ученика, ако е представена пред него в подходяща форма.
Вследствие на осъществения експеримент и установените резултати могат да се
направят следните изводи:
1. Интегрирането на информационните технологии в уроците по Домашен бит и
техника в ІV клас, води до повишаване на ефективността на обучението по предмета.
2. Чрез използване на възможностите на мултимедийната среда, се реализират
принципите за мултисензорно обучение, при което се осъществява цялостно въздействие
върху сетивата на учениците. Това води до по-пълно и точно възприемане и осъзнаване на
поднесената информация.
3. Интерактивната електронна среда е съвременен, модерен и предпочитан от
учениците вариант за представяне и оценяване на учебното съдържание, който привлича
вниманието им и провокира техния интерес.
4. Електронните тестове могат да се използват не само като метод за проверка и
оценка на знанията на учениците, но и като възможност за допълване на пропуските на
учениците, което като цяло допринася за повишаване ефективността на обучението. Чрез
тях се развива умението за саморефлексия (самопроверка и редактиране на допуснати
грешки).
5. Моделът на тестовото изпитване е особено подходящ за учениците билингви.
Той спомага за по-доброто разбиране на съдържанието на въпросите и условията за
изпълнение на тестовите задачи.
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6. Предложеният електронен тест е приложим за проверка и контрол на знанията по
всички учебни предмети. Той е максимално либерален и демонстрира позитивната нагласа
на педагога да осъществява ефективно обучение и оценяване на всички ученици.
Можем да обобщим, че получените резултати и изводите, които следват от тях,
потвърждават верността на издигнатата хипотеза, че създаването на педагогически
условия, при които обучението и оценяването се визуализират и представят в
интерактивна, информационна среда, допринася за преодоляване на езиковата бариера у
децата-билингви, в резултат на което се повишава общата им технологичната култура.
Настоящата разработка не се стреми към изчерпателност на проблема, а цели да
повиши интереса към електронните тестове и насърчи тези преподаватели които желаят
да ги използват в своята работа с деца билингви.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Заседание на Съвета на министрите по образование, младеж и култура на
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ОСОБЕНОСТИ НА ДЕТСКОТО ВЪОБРАЖЕНИЕ ПРИ 5-6 ГОДИШНИ ДЕЦА /В
ИГРАТА, В ДРАМАТИЗАЦИЯТА, В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО И В
ДЕТСКОТО СЛОВЕСНО ТВОРЧЕСТВО/
Наталия Николова
Играта в тази възраст е основна форма на приспособяване на детето към
обкръжаващата го среда. В нея детето си въобразява, че е капитан на кораб, Батман или
Пинокио. Столовете стават лодки, друг предмет кормило.
Това е толкова естествено за детето, че в тази възраст то може да играе до 1 час на
една и съща игра. По този начин детето решава своите важни житейски задачи. Играта
възниква чрез скрити форми на мислене, по аналогия, на афективно настроение, на
безсъзнателна работа на мозъка. Затова играта е спонтанна. Причини за играта могат да
бъдат и някакво „самопроизволно възкресяване на образи”.
В играта всичко е възможно, възможно е и от една игра да се премине към друга
игра с необичайна лекота. Децата лесно възприемат и се превъплъщават в емблематични
герои, които са фантазн и образи – спайдърмен, супермен и други. Въображението и
развитието на разсъдъка се разминават много в тази възраст. Тази относителна
самостоятелност на детското въображение, неговата независимост от дейността на
разсъдъка е израз не на богатство, а на бедност в детската фантазия.
В тази възраст детето повече се доверява на продуктите на своето въображение и
по-малко ги контролира. /фантазни образи, представи и идеи/.
Материалът, от който строи въображението е по-беден и характерът на
комбинациите, които се присъединяват към този материал, тяхното качество и
разнообразие е по-бедно.
За да получим по-точна представа за детското въображение в тази възраст трябва
да знаем за него най-важното – от всички форми на връзка с реалността детското
въображение в тази възраст притежава в еднаква степен с възрастния само някои, а
именно следните: реалността на елементите, от които се изгражда и емоционалния корен.
Колкото повече детето е видяло, чуло, преживяло, колкото повече то знае и е усвоило, с
колкото по-голямо количество елементи от действителността то разполага в своя опит,
толкова по значителна и продуктивна ще бъде дейността на неговото въображение.
Двата фактора интелектуалният и емоционалният се оказват в еднаква степен
необходими за детското въображение в тази възраст. Нашият експеримент показва, че тази
възраст за детето е преходен период. От нагледно образното възприятие – естествената
връзка между елементите, в която те са възприети към дисоциация разсичането на
сложното тяло на части дифиренциране и сравнение с други части, при което едните се
съхраняват, а другите забравят. /всичко това взето във вътрешен план/
Детето вече притежава макар и най-общо понятия за някои предмети и явления. В
тази възраст то може и да си поставя макар и най-общи цели по отношения на
изобразително творчески продукти на въображението. Социалната оценка и потребността
от нея е изместила удоволствието от самата дейност. Процесите на преувеличаване и
намаляване на отделни елементи на впечатленията са едно упражнение за детето в тази
възраст да оперира с величини, чиито израз въплъщава в детското изобразително
творчество. /аглотинация/
Асоциацията като елемент на въображението – обединяването на дисоциираните и
изменени елементи се осъществява само на основата на чисто субективно обединяване на
образи. Така бяха възможни фантазните истории, които децата построиха в нашия
експеримент. Комбинацията на отделните образи превеждането им в система,
построяването на сложна картина, не е по силите на 5-6 годишните деца.
Виготски говори за „двигателна природа на детското въображение”
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Той има предвид, че децата създават, творят, упражняват се във въплъщение чрез
въображението. В тази възраст добре се приема драматизацията като действена форма на
изобразяване на фантазни образи и представи от децата. Всяка измислица или
впечатление детето желае да въплъти в живи образи и действия.
Рисуването – процесът на създаване на образите в тази възраст е правдоподобно
изображение. Схемата е съвсем изчезнала от детската рисунка. Рисунката има вид на
силует или контури. Детето не предава още перспективата, престижността, предмета е все
още очертан плоско, но като цяло детето придава правдоподобно, реално изображението
на предмета, сходна с неговия истински облик.
С помощта на въображението се пресъздават нови представи, които реално не
съществуват в същия вид.
Въображението предполага създаване на асоциативни връзки, които до определен
момент не са си взаимодействали.
В тази възраст емоциите активно влияят върху взаимоотношението и фантазията.
Това се вижда в изтъкването на някои качества на фантазния образ, които предизвикват
най-голям естетически интерес у децата. /техните рисунки/.
Това е една от операциите на въображението у децата. Децата се намират в такава
психическа ситуация, че много лесно се освобождават слабо изградените рационални
връзки, бързо се задействат механизмите на фантазията, склонна да смесва представите с
действителния свят.
Нашите наблюдения напълно съвпадат с наблюденията на Бартрам:
„Неволно се удивяваш на оригиналната детска самостоятелност, разбирането на
общото, но основните идеи без излишни детайли”.
Детето рисува така както то разбира, а не така както вижда. По същия начин то
въплъщава и фантазните образи плод на въображението.
Едни и същи психични функции имат доминираща роля и в игровия и в
изобразителния процес. Това са въображението, фантазията, интуицията, емоциите. Тук
важно е, че и двете дейности формират творчески способности. Децата в тази възраст
осъществяват „графичен или живописен разказ” с използване на една плоскосна линия и
декоративна цветност. Фронтално, разгърнато построяват предметите върху
изобразителната плоскост. Особено характерна е „ренгенова рисунка” – изображения
/цели, форми или части от тях/ се наслагват, но не се закриват помежду си, като чели са
прозрачни.
Въображението е производно на опита, а опита на днешното дете е по-обширен от
опита на вчерашните деца
Тези думи на Джани Родари произнесени преди толкова години звучат актуално и
днес. В тази възраст 5-6 годишни днешните деца са различно обособени, но едно остава
същото: „Растящата сигурност, с която въображението манипулира своята история, тя
расте заедно със свободния израз на доверие на детето към себе си”
Важно е чрез въображението детето да натрупа запаси от оптимизъм и вяра, нужни
му в борбата с неизбежните житейски трудности.
Използвана литература:
1. Веселин Димчев – „Изобразително изкуство – методика” – София 1993 г.
2. Виготски Л. С. – „Въображение и творчество на детето” издателство Наука и
изкуство, София 1982 г.
3. Джани Родари – „Граматика на фантазията”, издателство Наука и изкуство,
София 1981 г.
4. Н. Витанова – „Активността на детето в детската градина” Книга за учителя,
издателство Просвета, 1994 г.
Наталия Николова фак. N - 1242071189
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МАРКЕТИНГОВИЯТ ПОДХОД КАТО ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА
УЧИЛИЩЕТО
Недка Пенева, доц. д-р Светлозар Вацов
Резюме. Статията разглежда маркетинговия подход в образователната система.
Целта на изследването ми е да установя как маркетингът може да помогне за развитието
на образованието и ще доведе ли до неговия просперитет.
В последните години образованието е във фокуса на обществения интерес заради
различните промени, които се въвеждат или още на идейно ниво се отхвърлят. Това е така,
защото образованието формира личности, граждани, създава икономическия потенциал на
една нация. Образователната система е фундамента на една нация, осигурява
просперитета й.
Системата трудно се променя, силен е инерционният процес. В образователната
система работят хора с различни нагласи, с различна мотивация, с различно отношение
към промените. Затова се залага на пилотните проекти, чрез които да се изведе
емпиричния материал, който да отхвърли или да потвърди смисъла от промени. Така
преди години беше въведен делигираният бюджет, който много училища приемат като
добра промяна. Това е в добрия смисъл икономизиране на системата, защото засилва
мениджърския подход в управлението на системата.
Образователната система няма силни механизми, по моему, за самооценка. Оценка
се дава от всеки, независимо колко познава или не познава системата. Оценява се от
вътрешни фактори, като ученици, учители, йерархични структури в системата, но това
засилва субективизма на оценката. Външни фактори – родители, медии, НПО, граждани
извън системата, които измерват благополучията и неблагополучията със своята гледна
точка, т.е. със системата, когато са били ученици.
Какво е нужно? Нужен е маркетинговият подход към системата? Нужен е
обективен критерии, система от правила, които да измерят и точно да анализират какво се
случва.
Избраната тема „ Маркетитговият подход като фактор за ефективността на
училището” е особено актуална, заради безпристраният научен ракурс, но и заради
системата, която трябва да изпреварва потребностите на времето. Искане, което години
наред поставят работодателските организации. Те посочват, че „произведените” от
образованието кадри не отговарят на потребностите на реформиращата се на пазарен
принцип икономика.
Изследователят вярно е уловил къде се крие проблема, а именно в дефинирането
му. Как е обяснено? „Предвид недостатъчната икономическа подготовка на сегашните и
бъдещи управленци в образователната система и финансовите проблеми, съпътстващи
приобщаването на българското училище към свободната пазарна икономика, целта на
настоящата дипломна работа е да се направи опит за изясняване характеристиката на
образователната система, за определяне ролята на маркетинга в образованието и
предлагане на изследване на родители и учители от две училища в град Провадия, чрез
което ще се опитаме да докажем, че маркетинга е определящ фактор за ефективността на
българското училище”.
Ефективността на училищата в световен мащаб се изследва отскоро – едва от 60-те
години на миналия век. Началото е поставено във Великобритания, САЩ, Канада,
Австралия, т.е. в силно индустриализираните страни. Именно там първо става ясно, че
училището не е самостойно съществуваща система. Училището е и система, която се
демократизира, променя се според изискванията на времето. Как обаче се измерва, отчита
и анализира този процес? Ако в началото критериите за ефективност са били равенството
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и постижения, на по-късен етап излизат още ракурси като „културата” на училището. Тук
изследователят се доверява на публикацията на Ратър от 1979 г., който пряко свързва
културата с ефективността на училището, използвайки понятието “водеща
характеристика” вместо “климат” или “култура”. За първи път Ратър прави разграничение
между култура на организацията, култура на учителите и култура на учениците. Идеите
му се доразвиват от Бейл и идеята му за груповата динамика, която добре е разбрана от
дипломанта. Очертани са ясно типологоите, породени от тази теория.
Познавайки добре историята на проблема, изпъква силният съдържателен център
на изследването. Многостранно и всеобхватно са анализирани факторите, които обуславят
ефективността на училището. Оказва се, че това е сериозна тема, която не може да бъде
изчерпана с няколко теоретични постановки. Дипломантът е подходил стратегически като
е хронологизирал темата, но и акцентно е обяснил защо така. Важните моменти открива в
работата на мениджърския екип, в практиката на учителите. Открива и допълнителни
фактори, като извънучлищните дейности, важни за положителния имидж и добрата
практика, като почти ги изравнява по важност с високото ниво на образователния процес.
Вярно е уловено изискването на времето – училището да бъде динамична система и
с модерен мениджърски подход на управление. „Ефективността на управлението на
училището зависи и от умението на директора и ръководството да се самооценяват и да не
страхуват да признават грешките си, да търсят съвет и помощ в трудни ситуации. Като
пример за подражание и модел на поведение те трябва да спазват стриктно законите на
страната и специфичното законодателство в сферата на образованието. Част от личната и
управленската им култура е умението им за самоорганизация и самоконтрол, в т.ч. и
отношение поставяне на целите и задачите на училището над личните им цели и
интереси”
Прилагането директно в образованието на маркетинговите стратегии не е грешен
подход. Все пак образованието произвежда „продукт” макар и не в чисто материален
смисъл и често цената му трудно се формира. Използването на маркетинговите стратегии
дава увереност, че и това може да се случи. Дипломантът описва кои са критериите, които
правят „образователния продукт” конвертируем. Те обаче трябва да бъдат заложени в
държавните образователни критерии, което си е революционно предложение.
Дипломантът описва механизмите на маркетинга и същевременно дава посоката, по която
той да се приложи в образованието.
Прилагането на маркетинговите стратегии се обуславя и от разрушаването на
монопола в образованието. Това директно въвежда пазарния принцип, защото частните
училища трябва да се доказват. Това „принуждава” държавното училище да работи в
конкуретна среда, да прилага методи от управлението на стопанските единици, да търси
себестойност, да се саморекламира и рекламира чрез различни училищни и
извънучилищни форми, да налага своя образ като по-добър.
Теоретичното представяне на маркетинга продължава с описание на основните му
функции в образованието с единствената цел да се докаже, че теорията на маркетинга е
приложима и точно „прилепва”. Намерени са онези ракурси, които са най-приложими и
най-резултатни в образователната сфера. Училището все повече има нужда от реклама и
това е добре обяснено в дипломната работа.
Всяка теория е много добър пътеводител, но майсторството на мениджърските
екипи проличава в творческото приложение в сферата, която управляват и организират.
Утвърждаването минава през изграждането на имидж на учебното заведение.
Теоретичната основа на изследването е великолепно начало за изследването, което
е провел дипломантът. Целите, задачите, обектите, критериите и методите на
изследването са поставени конкретно и всеобхватно. Задачата е била ясна на дипломанта,
което личи от логиката на целите.
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Основен метод на изследването е анкетата, която след събиране на резултатите е
анализирана в сравнителен план.
В анкетата участват 30 учители и 50 родители на деца от две основни училища в
Провадия. Учебните заведения са специално подбрани, за да отговарят на профила на
изследването – използването и отражението на маркетинговата теория. В ОУ „Иван
Вазов” се прилага образователният маркетинг, а в ОУ „Васил Левски” не се прилага.
Въпросите са структурирани в две приложения: Приложение 1 – анкета с родители,
Приложение 2 – анкета с учители. Въпросите са точно и ясно зададени, за да могат
анкетираните да дадат еднозначни отговори. Това е важно условие за сравнителния анализ
на данните. Отговорите не трябва да са колебливи, защото заинтересуваните страни –
учители и родители, трябва да имат конкретно мнение.
Анализът на данните от двете анкети, проведени в двете училища, в двата
учителски колектива и в двете групи родители дават ясен знак коя стратегия е печеливша.
Родителите са отбелязали, че са важни следните критерии:
1. Ниво на преподавателската дейност;
2. Ефективността от усвояването на знанията;
3. Непрекъснатата квалификация на учителите;
4. Добрата материална база;
5. Извънкласните форми, формиращи имидж на училището
и още критерии, които детайлно са анализирани от анкетиращия.
Любопитно е, че в много от отговорите има съвпадение в мненията на учители и
ученици. Това, всъщност, не бива да звучи странно, а трябва да ознавава само едно. Двете
страни в един процес – образователния, си поставят доста високи критерии за постигане.
Едното училище ги постига. От това са доволни и родителите и учителите. В другото
училище има една примирителна удовлетвореност от постигнатото. Иначе се осъзнава, че
трябва да се направи промяна. Тя няма как да се случи, ако не се прилагат методите на
модерната теория на маркетинга.
В отговорите и в двете групи анкетирани прозира маркетинговия подход. Има го в
избора на училището – родителите са водени от имиджа, рекламен и пазарен продукт
вследствие на маркетинговите критерии. Оценката на образователния процес отново
преценен от гледна точка на ефективността, отново маркетингов подход. Могат да бъдат
посочени още примери, най-важното е, че макар и на несъзнателно ниво родителите на
деца и от две училища, формират своето мнение чрез маркетинга.
С положителен знак трябва да се отбележат диаграмите, които онагледяват
различията между двете училища, които функционират на една територия. От диаграмите
се налага още един извод, че училището трябва да става все по – диалогично или с други
думи, непрекъснато да се сравнява и да се самоусъвършенства.
Интересни са отговорите на учителите, защото те трябва да съдържат обективна
оценка и самооценка. Висок е процентът на удовлетвореност от постиженията, висок е
процентът и на отговорите, които приемат въздействието на маркетинговите стратегии
като нещо много необходимо.
Тук в пряка връзка влиза мотивацията на преподавателите, която може да бъде
стимулирана две посоки – вътрешна необходимост от конкурентноспособност и
финансови стимули.
От сравняването на отговорите от анкетата се налага още един извод. Трябва да
бъдат изработени механизми, които да „принуждават” учителите непрекъснато да
усъвършенстват професионалното си ниво. Това все още е слабост на мениджърското
ръководство на училището, а не са самите учители.
В последните години все повече се налага като критерий при избора класацията на
училищата. Това поставя училището в нова среда и те стават все по - мотивирани, да се
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променят и да отговарят на потребностите на времето. Разширяват се и извънкласните
дейности, които доказано лъскат имиджа на учебното заведение.
Все още се налага усещането, че образователната ни система се развива на две
скорости - училища – новатори и училища – консерватори. „За успешното прилагане на
маркетинговия подход в управлението на образованието не е достатъчно само да се
познават основните понятия на маркетинга и да се овладеят неговите технологични
похвати, но и да се сформира екип от съмишленици, ръководен от добре подготвен
ръководител, който да бъде силно мотивиран да го използва в ежедневната си работа.
Само по такъв начин можем да говорим, че ще се постигне ефективност в българското
образование”, е едно от важните заключения в дипломната работа.
Успехът има свой път. Той е следване на правила, но не по утъпкани пътеки, а чрез
откриването на нови.
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ДИСЦИПЛИНАТА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА В ГР. ВАРНА ПРЕЗ
ПЕРИОДА НА СОЦИАЛИЗМА /1944Г. -1989Г./
Недялка Могорова
Резюме: В доклада се разглежда дисциплината през периода на социализма
като нравствено и политическо явление.
Ключови думи: дисциплина, дисциплинираност, наказания, поощрения, учители,
ученици, ред, режим, изисквания, наредби, протоколи и др.
Терминът „дисциплина” има латински произход (лат. disciplina). В речника на
чуждите думи на българския език той е дефиниран като „1. задължително спазване на
установен ред и правила ....... 2. строгост ......” [8,171], а в тълковния речник е записано
„подчинение, спазване на заведен ред и правила ........” [2,155].
Понятието „дисциплина“ включва в себе си възприемането и спазването от хората
на утвърдени в дадено общество правни и морални норми и изисквания.
Дисциплината е комплексно явление. Върху процеса на дисциплиниране на
подрастващите силно влияние оказват личността на възпитателя и установяването на
хуманни отношения между него и
подрастващи. Дисциплината намира израз в
добросъвестното изпълнение от децата и юношите на своите задължения. Дисциплината и
самодисциплината са резултат от възпитателния процес [1,32]. Във времето
на
социализма дисциплината в обществото е явление нравствено и политическо. По това
време някои учители не могат да се откъснат от старите си възгледи за дисциплината –
на власт, подчинение, страх и пр. и не я разглеждат като резултат от възпитанието.
Формирането на дисциплинираността като комплексно нравствено волево качество
на личността може да се постигне, ако у нея е изградено високо самосъзнание, ако тя
придобие способността и умението да самооценявя своята дейност, да саморегулира и
самоконтролира своето поведение, успешно да преодолява негативните си прояви. Това
означава дисциплината да приеме форма на самодисциплина, като външните изисквания
се превърнат самоизисквания, самозадължения.
А.С. Макаренко посочва: „Самодисциплината е вътрешно необходима страна на
саморазвитието на човека. Тя е своеобразно нравствено психологическо състояние,
насочено към портрета „на по-доброто аз“, т. е активен стремеж да се утвърждават
социално ценни качества“[ 7,55]
Дисциплината и дисциплинираността са тясно свързани с волята и предполагат
проява на системни усилия, преодоляване на възникналите трудности.
А.С. Макаренко пише: „дисциплиниран човек имаме право да наречем само оня,
който всякога при всички условия ще съумее да избере правилно поведение, най-полезно
за обществото и ще намери у себе си твърдост да продължава това поведение до край,
въпреки всички трудности и неприятности”.[7,65].
Едно от основните условия за възпитаване на дисциплинираност е предявяването
на единни високи изисквания към подрастващите. Изискванията може да бъдат
предявявани под формата на доверие, съвет, молба, одобрение, предупреждение, заповед.
Дисциплината в процеса на обучението има важно значение, защото до голяма
степен от това зависи неговата ефективност.
Изискванията за спазване на дисциплина към отделната личност са установени
в редица закони и постановления по време на социализма в Народна Република
България. Към дисциплината се отнасят задължителното образование, правата и
задълженията на учениците и учителите, както и санкциите (наказанията) предвидени от
законодателя при нарушаването на правилата установени от официалните държавни
документи.
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През периода на социализма Министерството на народната просвета „ръководи и
надзирава в педагогическо, методическо и идейно-възпитателно отношение училищата и
курсовете под което и ведомство да се намират, с изключение на висшите учебни
заведения. Тоя надзор се извършва по правилник, изработен от Министерство на
народната просвета съвместно със съответното министерство и одобрен от Министерския
съвет.” [5,ЗНП(Изм. - ДВ, бр. 207 от 1950 г.)].
Основните постановки в уредбата на българското училище са посочени в
Закона за Народната просвета (ЗНП) :
“ Основното образование е задължително и безплатно за всички деца с нормално
телесно и умствено развитие, на възраст от 7 до 15 навършени години, чиито родители са
български граждани. То се получава в народно основно училище” [5,ЗНП,Чл. 3. (Изм. ДВ, бр. 207 от 1950 г.)].
В Закона за по-тясна връзка на училището с живота е записано: „главна задача на
училището в Народна република България е да подготвя младежта за живота в
социалистическото и комунистическото общество, като свързва обучението и
възпитанието с обществено полезен и производителен труд; да възпитава младото
поколение в уважение и преданост към принципите на комунизма, в любов към труда, в
дух на социалистически патриотизъм и пролетарски интернационализъм. Училището
подготвя добре образовани, всестранно и хармонично развити хора, като им дава
необходимите знания по основите на науките, формира у тях марксистко-ленински
мироглед, осигурява им трудова, политехническа и професионална подготовка,
физическо, естетическо и нравствено възпитание.Училището изпълнява своите задачи,
като осигурява разумно съчетаване на труда и обучението с почивката и грижите за
нормално физическо развитие на децата и юношите [6 , чл.1].
Откакто съществува училището като институция винаги има проблеми с
дисциплината. Съобразно особеностите на обществено-икономическото и политическо
устройство, различните общества търсят подходящи начини за справяне с тези проблеми.
Основна задача на училището е чрез определен набор от мерки и итервенции да осигури
подходящ дисциплинарен ред. Дисциплинарните средства, които съпътстват процеса на
възпитание са наказанията и наградите. Не изпълнението на установения училищен канон
е нарушаване на дисциплинарния ред. За всяко нарушаване на дисциплинарния ред
съобразно характера и тежестта на нарушението в правилниците се предвиждат
определени санкции (наказания) на учениците, чрез които се регулира тяхното поведение.
За да се поддържа необходимият ред към учениците се предявяват определени
изисквания, които са свързани най-вече със задължения и забрани. „Учителската колегия е
тази, която чрез своята дейност реализира практически основните задачи визирани в
партийните документи отнасящи се до развитието и образованието на подрастващото
поколение......” [4].
Сведенията за дисциплината и реда в три варненски училища: Професионална
гимназия по Текстил „М. Тасева“; Строителен техникум „Васил Левски”; Трета
политехническа гимназия” Д. Благоев” са от архивни материали.
Дисциплината на учениците за всеки срок на учебната година се определя от
Правилника на училището. Следват
наказания за нарушение на дисциплината.
Например в Професионална гимназия по Текстил „М. Тасева“: От Протоколна книга на
заседания на учителски съвет през учебната 1958 -1959 г. в Протокол №2 др. Цветкова
(възпитателка) докладва, че ученичката Николина Атанасова от I Б курс е откраднала 68
лв. от най-будната ученичка от курса. Ученичката е извикана пред учителския съвет. Тя
признава, че е откраднала тези пари. Учителският съвет решава: наказва се ученичката
Н.Д.А. по чл.117, т. Г за кражба на пари и поведението й се намалява с три единици
от примерно (6) на незадоволително (3) [ф.1088,оп1 а.е.3].
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„Др. Цветкова докладва, че ученичките Сийка Т. Ставрева и Марийка С. Торонто
ходят в града неуформени, държат се невъзпитано пред учители, М. Торонто често
получава колети от Израел и омаловажава качеството на българската продукция,
разпространява вражеска пропаганда и съветът решава поведението им да се намали с по
една единица. Наказание за намаляване на поведението от примерно (6) на похвално (5) е
наложено на ученичката Цветанка Цветкова. От записаното в протокола ставя ясно, че тя
е поддържала връзки чрез писма с женен мъж от завода и системно е нарушавала
училищната дисциплина и не е спазвала вечерния час” [ф.1088,оп1 а.е.3]
В Строителния техникум през периода действа и Правилник за общоучилищното
дежурство и дежурството в клас. Определени са задължения на дежурните комсомолци,
уреждане на смените, задължения на дежурните ученици по курсове.
В Протоколна книга от 30. III 1956г. – 5. IX. 1959 г. по точка 3 от дневния ред на
Протокол 4 пише: „ Инж. Хр. Йорданов прочете доклада на комисия в състав..... В
доклада е посочено, че Б. С. Кръстева се е освободила от бременност на 1 юни, а С.
Димитров е баща на детето. Комисията като е взела под внимание показанията на
разпитаните курсисти и курсистки, и че С. Димитров се характеризира като немарлив,
несериозен в отношенията си и крайно неотговорното му отношение към създаденото
положение, което не е присъщо на честен благороден и младеж. Той безспорно е баща
на детето, оставя другарката си сама да се справя както може с това положение.
Комисията предлага да се накаже С. Димитров като се лиши от правото да се явява на
дипломна работа в продължение на 3 години и поведението му да се намали с две
единици. За Б. Кръстева комисията предлага да се накаже като се лиши от правото да се
явява на дипломна работа в продължение на една година и поведението и да се намали с
една единица.
По доклада и предложението се изказаха следните другари: инж. Д. Райков
намира, че наказанието на С. Димитров е малко и предлага да бъде лишен веднага
завинаги да се явява на дипломна работа. Наказанието на Б. Кръстева намира за
справедливо; инж. С. Томчев, счита, че и двамата имат единни отговорности за
извършеното провинение; Др. О. Кожухарова посочи, че в Правилника е предвидено
изключване от една до три години...”[ф.660,оп.1 а.е.26]
Трета политехническа гимназия” Д. Благоев” е една от най- старите средни
училища в града. От написания акт на Комисията за проверка на учебно-възпитателната
работа в гимназията е видно, че не при всички учители урочната работа е добре
структурирана. Това не активизира вниманиетo на учениците, не създава у тях интерес и
донякъде по тази причина се провокира нарушаването на дисциплината в час. В акта е
отбелязано: „Във връзка с това е необходимо др. Злати Иванов в часовете по физика към
учениците от XI-те класове да предявява по-голяма взискателност и да разглежда позадълбочено и аналитично физичните явления...” [ф.654,оп.1 а.е.12]. Отбелязани са
препоръките: да не се работи само с обикновения урок, а да се провеждат видеоуроци,
лабораторни уроци, практически упражнения, провеждане на уроци вън от класната стая,
в предприятия и др. Някъде липсва необходимата емоционалност на уроците, без което е
невъзможно да се разбере учебното съдържание. [ф.654,оп.1 а.е.12].
От направеното проучване и използването на архивни данни от Закони, Наредби
и Протоколи за дисциплината в трите варненски училища могат да се напрвят следните
изводи:
 проблемът, свързана с училищата дисциплина, запазва във времето своята
актуалност и значимост като изследователско поле от фундаментално и приложно
значение за педагогическата наука;
 в трите училища: Професионална гимназия по Текстил „М. Тасева“;
Строителен техникум „Васил Левски”; Трета политехническа гимназия” Д. Благоев” по
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време на социализма усилията на ръководствата са съсредоточени върху поддържането
на строга дисциплина;
 въпреки установените строги правила в училище учениците не винаги
съблюдават и спазват изискванията на възрастните – родители, преподаватели, класни
ръководители, директор;
 санкционирането на негативните прояви на учениците и наложените наказания,
съгласно действащите през това време закони за средното образование, са изключително
внимателни и справедливи;
 наказанията са три - забележка (мъмрене пред директора, пред класа, пред
класния ръководител и пред родителя); предупреждение за преместване; преместване в
друго училище; те са обвързани с поведението, като същевременно с наказанието,
поведението на ученика се намаля с една или две единици;
 във връзка с поощренията учениците получават награди за отличен успех,
примерно и добро поведение, както и за добри прояви. Наградите са: устна похвала от
учителя, класния ръководител или директора;писмена похвала от директора;похвална
грамота;книги и други предмети;златен или сребърен медал (тази награда е предназначена
само за зрелостниците) – златен медал се присъжда на завършващи, които получават
диплома с успех отличен 6,00, участват активно, съзнателно и системно в масовополитическата работа и с поведението си служат за пример; сребърният медал се дава при
същите условия с изключение на успеха, който е отличен 5,75;
 дисциплината е един от онези проблеми, които вълнуват хората от всички
времена и епохи и той ще продължава да бъде актуален независимо от времето. Въпросът
е открит и дискусионен, защото от както съществуват обществото и училището и до днес
няма еднозначно решение на проблема нито в теоретичен, нито в практически план.
В съвременното демократично българско училище оценки за поведение на децата
няма. Може би е необходимо връщане на санкции от времето преди прехода. Може би
трябва да се направи опит за очертаване на рамката на един интегративен модел в
подкрепа на дисциплината, който се базира на идеята за управление на комуникационните
процеси и интеракциите в ученическия клас чрез високо развита социална, респективно
комуникативна компетентност на учителя.
Дисциплината е един сериозен проблем на българското училище, който изисква
адекватни решения. Това не означава, че решението следва да минава единствено през
наказателните мерки предвидени от законодателя. Необходимо е да има добри отношения
в училище и преди всичко да се промени средата. Важно е правилата в училище да бъдат
осмислени и договорени, тоест учащите се да виждат смисъл в тези правила и да разбират,
че правилата се изискват, за да живеят всички по-добре, а не за да бъдат тормозени. Това е
един доста дълъг процес, който изисква и време, и усилия. И ако по време на социализма в
българското училище има строга дисциплина, то в момента в българското училище няма
пространство, за да се реализира този процес.
Въпросът не е в това да се препуска през учебния материал и учителите да са
съсредоточени върху това да предадат този материал. Ангажирани с това те нямат време
за изграждане на ученическа общност, в която учениците да се чувстват добре и да
проявяват конструктивно поведение.Въпросът с дисциплината не е само в това да се
разпишат някакви правила и санкции, а да се създават условия учениците да се чувстват
добре в тези правила и да приемaт наказанията като справедливи. Със сигурност
извънкласните форми могат да допринесат за подобряване на дисциплината, ако се
правят по осмислен начин, а не са просто допълнително натоварване на учащите се.
Ефективността от формирането на дисциплинираността като основно качество на
личността зависи не само от взаимодействието на подрастващите с възпитателните
фактори, но и от собствените им волеви усилия, от степента на осъзнаване на
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необходимостта да проявяват висока дисциплина във всестранната си дейност. Оттук и
необходимостта тя да се свързва не само с нравственото, а с логическите последствия от
интегрално осъществените компоненти и направления на възпитанието.
Процесът на дисциплиниране на подрастващите се постига много по-успешно,
когато се съчетава с уважението, доверието и взискателността към учащите се. Дори и у
най-недисциплинираните трябва да се търсят положителните качества и достойнства и
опирайки се на тях, да се „атакуват“ и ограничават лошите постъпки и прояви. Доверието
и зачитането на личностните достойнства на ученика има могъща възпитателна сила, ако
умело се използват от учителите.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ДЕЦАТА, ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В
ДЕТСКАТА ГРАДИНА И РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА
АГРЕСИЯТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Доц. д-р Пламен К. Иванов
Докторант Теодора Сотирова
INTERACTION CHILDREN, TEACHING STAFF IN KINDERGARDENS AND
PARENTS OF CHILDREN PREVENTION OF AGGRESSION KINDERGARTEN
Ph.D. Plamen K. Ivanov
PhD student Theodora Sotirova
РЕЗЮМЕ: Всички ние констатираме, че децата ни стават агресивни и се питаме къде бъркаме? Дали
ги възпитаваме зле или получават лош модел от филмите, компютърните игри? Дали пък всичко не се
дължи на промените, които настъпиха през последните години у нас – животът ни стана труден, тежък,
сполетяха ни различни социални и природни бедствия, което доведе до срив във човешките
взаимоотношения.
КЛЮЧОВИ ДУМИ:, деца, педагози от детската градина,родители
ABSTRACT: All we conclude that our children become aggressive and wonder where confuse? Whether educate
them ill or receiving bad model of movies, computer games? Maybe it was not due to changes that have occurred in
recent years in our country - our life became difficult, heavy befallen our various social and natural disasters, which
led to a collapse in human relations.
KEYWORDS: children, teachers from kindergarten, parents

АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Всички ние констатираме, че децата ни стават агресивни и се питаме къде бъркаме?
Дали ги възпитаваме зле или получават лош модел от филмите, компютърните игри? Дали
пък всичко не се дължи на промените, които настъпиха през последните години у нас –
животът ни стана труден, тежък, сполетяха ни различни социални и природни бедствия,
което доведе до срив във човешките взаимоотношения. Семейството в повечето случай
остава в страни от проблемите на своите деца. В следствие на всичко това свободно се
ширят наркоманията, проституцията, насилието, агресията. Всички се тревожим, но
даваме ли си ясна сметка, че зад всеки насилник стои поредица от родителски грешки и
липса на обществен ангажимент? Търсим ли отговори на въпроси като: Как да предпазим
децата си от насилие? Как да разпознаем агресията и кои са причините за нея? Нужна ли е
превенция?
Що е агресия?
Агресията е специфична форма на поведение, която се изразява в демонстрация на
неприязън, а често и на груба сила спрямо другите с намерение дасе наруши физическата
и психическата им цялост.
Агресивно поведение можем да разглеждаме като сборно понятие от опозиционно,
агресивно и асоциално поведение. Под опозиционно поведение / това на инат/ се разбира
генерален отпор от страна на детето. То проявява непокорство, провокация и дори
враждебност към възрастните. Агресивното поведение в тесен смисъл на думата се
проявява срещу хора и животни, при което не се спазват общоприети правила.
Асоциалното поведение се изразява в разрушаване собствеността на другите за собствена
изгода и се наблюдава предимно в юношеска възраст.
Кога говорим за агресивно поведение?
Всички деца се държат понякога агресивно, не изпълняват нареждания и не спазват
правила. Това е нормално и се дължи на естествени физически и възрастови фактори /
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реакция срещу дискомфорт, неумение да управляват своите емоции и поведение;
недостатъчни знания за нравствените норми и правила /. За разлика от тях децата с ясно
изразено опозиционно, агресивно или асоциално поведение създават значителни спънки и
негативни последици в семейството, социалната среда, училище, а по-късно в службата.
Към тези форми на поведение трябва да насочим нашето внимание и да приложим
терапевтични мерки.
Фактори, пораждащи агресия.
Пропуските във възпитанието и социализацията, допускани от семейството, са основен
фактор за изразяване на детските поведенчески прояви. В този смесъл за съжаление,
родители, страдащи от агресивността на децата си, волно или неволно, се явяват
неин източник. Лошите семейни взаимоотношения, отсъствието на единия или двамата
родители, алкохолизмът, конфликтността в семейството, постоянното унижаване на
достойнството на детето са фактори, които могат да предизвикат детската агресивност.
Детето не получило признание в семейството, реагира агресивно – веднъж на улицата,
втори път в ДГ.
Неправилният стил на възпитание – авторитарен или прекалено либерален изразяващи
се в игнориране на детето, недостатъчен родителски контрол или прекалена опека са
еднакво опасни.
Индивидуалността на детето и неговия статус в детската група също може да
бъде причина за агресивно поведение. Обиктовено това са деца с явно изразено лидерско
желание, недоволни от своя статут в групата или непризнато лидерство.
У децата с явно изразен лидерски стремеж трябва да се възпитава отношение на
търпимост, доброжелателност и отстъпчивост към връстниците им и да се насърчава
проявлението на такива качества в съчетание с лидерство.
Неумението да играят също може да бъде причина определени деца да изпитват
неудовлетворение от отношенията със другари си и това да предизвиква агресивност.
Задачата на възрастните в тези случаи е да формират и развият умения за съвместна игра,
което ще доведе до отслабване или ще предотврати детската агресивност.
Възпитание на децата от предучилищна възраст.
За да не бъдат децата агресивни трябва да се ръководим от максимата „Когато зная
причината, лесно ще реша проблема”.
Ако се сблъскате с детската агресивност не се паникьосвайте.
Разберете каква е причината и се постарайте да я отстраните.
Не забравяйте, че това поведение може да е временно и бързо да отмине при правилно
поведение от ваша страна.
Помнете, че на детето може да помогне само възрастния.
Развивайте своите комуникативни способности, разширявайте педагогическата си
култура по отношение на общуването и възпитанието на детето си.
Изградете отношения на сътрудничество с екипа на ДГ.
Въведете правила и ги спазвайте / както вие като родител, така и детето ви/.
Детската агресия при децата в детската градина е явление доста тревожно както за
педагозите и обслужващия персонал от детските градини, така и за родителите на децата
посещаващи детска градина. Сега ще поговорим за причините предизвикващи детската
агресивност. Когато детето се държи агресивно, обикновено възрастните осъждат
неговото поведение -мъмрят, наказват детето, а ако то не оправи поведението си, те губят
контрол над себе си и сами само усложняват тази непроста ситуация. Понякога
агресивността носи защитен характер, проявява се в момент на опасност, понякога се
проявява, като свойство на личността, което се изразява в целенасочено разрушително
поведение, проявяващо се в деструктивни тенденции.
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Децата черпят знания от модели за поведение от три източника:




от семейството, в което то може да демонстрира и закрепи агресивното поведение,
от своите връстници, например по време на игра изградена на принципа “ Аз съм
най-силен-аз всичко мога да правя”
от анимационните филми и компютърни игри, когато детето подражава на
герои от игри и филми.

Детето може да бъде агресивно не обезателно по вина на родителите, в резултат на
недостатъци във възпитанието. Чертите на такова поведение могат да бъдат скрити в
темперамента и характера- избухливост, гневност, обидчивост или се явява в резултат на
особено съзряване на нервната система.
Задачата на възрастните е да помогнат да се преодолеят трудностите в емоционалното
развитие. Първите агресивни действия психолозите свързват с кризиса на 3-те години.
През 3-4 година агресивността се проявява почти при всяко дете, като защитна реакция, в
желанието си да остане само, да защити своята собствена територия.(това е мое, тук аз ще
играя). Понякога при наглед спокойно дете се наблюдава появата на черти на
негативизъм, упорство, своеволие, деспотизъм, ревност. Развитието на самостоятелност и
активност на детето, произлиза от преустройството на неговите социални
взаимоотношения ( в детската градина, в училище) и агресивността може да стане
спътник на тези промени.
в

Причините за агресивното поведение са разнообразни и зависят от много фактори, които
основата
се
отнасят
към
семейното
възпитание.
Най-разпространените от тях са:




Неправилна реакция на родителите при определено поведение на децата.
Дисхармония в семейните отношения, като цяло: отношенията между самите
родители, между родители и деца, между братя и сестри.
Наказанието и степента на контрол от страна на родителите.

Изследователите на детското поведение казват, че жестоките наказания водят до
висока степен на агресивност при децата, а минималния контрол- до висока степен на
асоциалност. Често тези два типа възпитание могат да се срещнат в едно семейство,
когато родителите не се придържат към един стил на възпитание (единият наказва,
другият отменя наказанието) Разрушена е емоционалната привързаност между родители
и
деца.
Враждебните
чувства
на
родителите
един
към
друг.
Родителите са невзискателни към децата си, равнодушни са към техните успехи. Много
важно е децата да бъдат ангажирани с домашни задължения (да си оправят леглото сами,
да
си
подреждат
бюрото,
да
пазаруват
и
др.
дейности)
Наличие на противоречие между възпитание и собственото поведение на
родителите.(т.е. искат нещо от детето, а правят обратното, “ не пуши”, а те пушат)
Използване на такива възпитателни методи, като заплаха, ултиматум, съзнателно
лишаване от любов (няма да те обичам, като правиш така), частична изолация (не му
говори, забрана да излиза).
Агресията може да е отправена, както към другите, така и към самия себе си-тя се
изразява в постоянна тревога, отчаяние или безизходица.
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Най- важната причина за агресивното поведение на децата се явява нежеланието
на родителите да открият причините и равнодушното им поведение към
емоционалния свят на детето. При разговор с психолози, такива деца споделят, че в
семейството си се чувстват самотни, ненужни, в лоши отношения с един или с двамата
родители. Липсва поддръжка и заинтересованост към тях (към това което правят). Именно
затова те се опълчват към всичко, към родители и самия себе си. Общуването на детето с
родителите има голямо значение. Възможността да сподели своята болка – е първата
крачка към преодоляване на агресивното поведение. Детето проявява агресивност
не заради това , че е лош, а защото се нуждае от помощ. Агресивността- това е преди
всичко начин (способ) да изразиш своя протест, гняв, което се явява като вторично
чувство. В неговата основа лежи обида, страх, болка, унижение, а те на свой ред възникват
заради неудовлетворяване на неговите потребности от любов и чувството на потребност
от
близък
човек.
Гледането заедно с детето на един анимационен филм и обсъждане поведението на
героите, може да бъде като определен вид терапия. Понякога детето сложно обяснява
причините за своите чувства от първо лице. Няма да е много полезно, ако родителите
искат подобно обяснение от него и това да предизвика нова тревога и агресия.
Родителите могат да накарат детето да разкаже как е преминал деня му много
непринудено. Например, майката готви вечеря и по време на готвенето до помоли детето
да донесе моливи, пластилин и да му предложи да и нарисува нищо, и да го обсъдят. И уж
между другото го пита как е минал днес деня, случило ли се е нещо интересно, как той е
постъпил в дадена ситуация, какво е направил, как го е направил. Ако детето е обидено
или нещо не му е харесал, може да попита дали може да го покаже с други средства. Но
най-важното е да беседвате с него, а не да е подложено на разпит.
Специалистите смятат, че агресивното поведение е като своеобразен вик за помощ, за
внимание към неговия вътрешен свят, в който се е натрупало прекалено много
разрушителни емоции, с които детето няма сили да се справи само.
Съвети към родителите:





Учете децата да поемат отговорността за постъпките си върху себе си, а не да
стоварват своята вина на другите.
Да се развива у агресивните деца чувство на съчувствие към връстниците, към
възрастните, към живия свят.
Да се помага на детето правилно да оцени както собственото си емоционално
състояние, така и детето-жертва.
Да учим детето да различава чувствата си, да умее да ги разбира и анализира.

Да се научи детето да излее гнева си по по-приемлив начин ( да къса хартия, да удря по
надуваеми играчки) или с полезни способи ( като го запишат в спортни секции)
ОБЩУВАНЕТО С УЧИТЕЛКИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Детските градини у нас изпълняват две важни задачи. Първата е социална-осигуряват
помощ на родителите при отглеждането на децата, дават им възможност едновременно да
работят и да се грижат за тях. Втората, и далеч по-важна задача, е възпитателна. Детската
градина е първата степен в образователната система у нас и се грижи най-вече за
възпитанието и социализацията на децата. Усилията на детските учителки са
съсредоточени върху това, детето да расте като самостоятелна и уверена личност, да усвои
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умения за общуване и работа в екип, да овладее добре родния си език и да се научи да го
ползва правилно, да обогати речника си, да опознае света и природата около себе си, да
придобие първи математически познания, да опознае тялото си и да расте здраво и
жизнено…и всичко това чрез игра. За да може един ден тази малка сладка въртележка да
се превърне в уверен, знаещ и можещ млад човек, който умее да носи отговорност за себе
си и собствения живот.
Едва ли има нужда да си припомняме хубавата поговорка за първите седем години, за
да се убедим колко е важно учители и родители да си помагат и партнират във
възпитанието на децата. Детската градина е едно от първите места, където най-важните
възрастни за детето – тези, с които то прекарва най-много време, е хубаво да си подадат
ръка.
С кого прекарва по 8 часа на ден детето ни?
Детските учителки в ЦДГ „Детски рай” имат бакалавърска или магистърска степен по
„Предучилищна педагогика”. Те имат знания по детска психология, обща и предучилищна
педагогика, детска литература и фолклор, изкуствознание, природо-математически науки,
педагогика на семейството, теория на възпитанието, театрално майсторство, музика,
анатомия и физиология…
Те ще бъдат до детето ви, когато вас ви няма. Те ще го посрещат и изпращат всеки ден,
ще споделят радостта от победите му или тъгата от разочарованията. Те ще окажат много
сериозно влияние върху възпитанието му. Обучението е дало на учителката необходимите
знания, но вие, детето и самата тя ще се чувствате по-спокойни и по-добре, ако успеете да
изградите пълноценни отношения помежду си.
Говорете с учителките
Всяка група в детската градина има по две учителки. Не ограничавайте всекидневните
си виждания с тях само с „Добро утро” и „Довиждане”. Използвайте всяка възможност да
поговорите. Попитайте ги не само как е минал денят на детето, но споделете и какво сте
правили у дома. Колко повече неща знаят учителките за детето, толкова по-адекватно ще
се отнасят те към него. Обърнете внимание на рисунките, закачени на таблото, или на
фигурките от пластилин, които са направили децата през деня, и не ги оставяйте без
коментар – това са резултати от работата на детето, така и на учителките. Може да е само
една дума, но тя показва, че сте забелязали и оценили усилията, които са вложени.
Търсете учителките не само, когато не сте съгласни с нещо, но и когато има за какво да
им благодарите.
Пазете авторитета им
Със сигурност не винаги ще сте съгласни с решенията и действията на учителките. Но
не си позволявайте коментари с детето или пред него. Ако то види, че вие не уважавате
„госпожите” му, как след това то да ги уважава. Подкопаването на авторитета на
учителките пред детето се отразява най-вече върху самото него и пребиваването му в
детската градина. Така го вкарвате в противоречива ситуация: ”Мама и тате не харесват
госпожата, а ме оставят при нея по цял ден”. Това обърква детето, кара го да се чувства
неспокойно и напрегнато, без да знае на кой възрастен може да се довери, когато мама и
тате ги няма.
Ако не сте съгласни с нещо или сте притеснени, най-добре е да говорите с учителките и
заедно да стигнете до решение, без да намесвате детето.
Ходете на родителски срещи
Не пропускайте родителските срещи и не се притеснявайте да питате или да изказвате
мнението си на тях. Срещите се правят именно, за да си поговорите с екипите на групата:
учителките и помощник-възпитателката, с ръководството на ДГ, с другите родители и да
вземете общи решения. Колкото по-открити и ясни са взаимоотношенията между вас,
толкова по-спокойни ще са децата. Включвайте се, колкото ви е възможно, в живота на
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групата и мероприятията на детската градина – открити дни в ДГ, открити моменти,
празници и развлечения, идвайте заедно с нас на театър, на екскурзия, поход.
Помагайте в работата на учителките
Интересувайте се от какво имат нужда учителките за работата в групата. Понякога това
са дребни неща, които лесно можем да осигурим – празни картонени кутии, изписани от
едната страна листи, цветни хартии, стари списания, книги, дискове с подходящи
песнички, играчки, с които детето вече не играе.
Доверието между възрастните, които се грижат за детето, е здрава основа за неговото
възпитание. То се гради крачка по крачка. Не се колебайте да ги направите.
Литература:
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ГРАФИЧНАТА КУЛТУРА НА ДЕТЕТО И НЕГОВАТА АДАПТАЦИЯ КЪМ
СЪВРЕМЕННИЯ ЖИВОТ
Пламена Пав. Донева, доц. д-р Димитър Ил. Балкански
Резюме: Мястото и ролята на графичното изкуство в света днес ни доказва, че
формирането на графична култура е абсолютно наложително за адаптацията на детето към
съвременния начин на живот.
Общуването чрез знаци и графични изображения добива все по-голямо значение в
живота на съвременното дете.
Ключови думи: графична култура, графика, графични знания и умения, графично
мислене
Формирането на графични изобразителни умения и графична култура е важна
предпоставка за приспособяването на детето към изискванията на съвременния живот.
Днес непрестанно човек се намира в състояние на възприемащ определени графични
стойности и от него се изисква да проявява графична изобразителна грамотност и
ориентация в света на графичните изображения. Това се отнася не само до подготовката
му като компетентен зрител, способен да общува с произведенията на изящната графика и
илюстрацията, но и до адаптацията му към широк кръг от дейности и информационни
средства , в които графичният образен език става определящ.
Графиката днес излиза все повече извън рамките на изящното изкуство и като
прониква в съвременния дизайн и пространствено оформление, „…запазвайки
характерните си визуални белези, превзема градската среда“. [2:87]
Според Н. Иванова тази тенденция не само разширява предмета на графиката и
насочва изразните й средства при решаване на социално–художествените проблеми на
средата и начина на живот в града, но и очертава функционално–естетическата платформа
на художествената визуална комуникация днес. ,,Ние буквално сме потопени в една
визуална среда, оформена по законите и със средствата на приложната графика, която е
продукт на графичното мислене на художниците – графици, дизайнери и приложници
‘’.[3:11]
211

Вестници, списания, албуми, рекламни каталози, диплянки, брошури и всякакъв
вид други печатни издания, плакати и транспаранти, рекламни пана, знаците, определящи
поведението – пътни и други сигнализиращи знаци, информиращи знаци в обществени
заведения, художествено и рекламно оформление на транспортни средства, на витрини, на
дрехи и на още много други обекти, оформени от графичното мислене на художниците, ни
обграждат отвсякъде и изпълват нашето ежедневие.
От всичко казано дотук виждаме, че общуването чрез знаци и графични
изображения добива все по–голямо значение в живота на съвременния човек и се налага в
различни области. Това е отчетено от авторите на учебните програми по изобразително
изкуство за началното училище и намира място в специален раздел „Образ – знак“.
Освен чисто прагматичния поглед на проблема за развитието на графичните знания
и умения на учениците и изтъкнатите по–горе съображения в тази връзка, трябва да
споменем, че не по–маловажно е общото естетическо развитие и подготовката на децата
за общуване чрез произведенията на изящната графика и илюстрация. За формирането на
чувство за изящност, финес, за ритъм и художествена мярка, както и за редица качества
като прецизност, точност, търпение, деликатност и други, значително може да допринесе
развитието на графичните умения и обогатяването на графичната култура на учениците.
Детето, използвайки познанията си за графичните изразни средства свободно
комуникира, разбира знаци, разчита ги. В исторически план зараждането на този тип
изображение е обусловено от факта, че човек като социално и все по-усъвършенстващо се
интелектуално същество започва да търси средства и форми за комуникация. И ако
словесното общуване е удовлетворително за кратък период от време, то запазването на
информацията във времето изисква друг подход във връзка със себеподобните. Нуждата
от дълготрайно съхраняване на информацията изисква нови решеня за предаване на
съобщения. Трудно е било да се измисля образ за отвлечени понятия. Древните автори
отъждействявали понятието „ден” с предмета „слънце” и постепенно започнали да
употребяват пиктограмата „слънце” като картитен знак, в който вложели ново съдържание
– понятието „ден”.
Отчитайки навлизането на нови технологии за печат, революцията в графичното
изразяване давали отражение и в създаването на нови опростени шрифтови очертания. С
подновяването на интереса към майсторската изработка и качество се повишава
влиянието на дизайнерите, което води до създаване на уникални емблеми и марки.
Използването на лога, правещи субектите отличими допринесло за масовото
разпостранение.
Логото – се разглежда като техния изобразителен знак. Уникалният образ (лого)
може да се представя по няколко начина. Най-достъпни за деца са:
● лого шрифт – най-често срещаните лога, чийто дизайн е фокусиран върху текста.
Намира приложение при фокусиране на вниманието върху името, когато то е лесно за
разпознаване и логично за запомняне.
● лого букви – често то представлява абравиатура от името.
● лого изображение (илюстрация) - това е графично изображение, включващо
символ и текст.
Използването и в интериора и екстериора на обществено значими места,
графичните знаци и изображения се използват като средство за визуална комуникация.
Най-често това са изображения, получавани по компютърен път.
Компютърът все по-активно навлиза в съвременния живот и вече започва да става
спътник в живота на детето. Компютърните игри изместват обичайните детски игри и
децата прекарват все по-голяма част от времето си пред тях.
А една от общовъзпитателните цели на обучението по изобразително изкуство е
създаването на личности, способни да ценят и опазват националното и световно културно
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наследство. Значителна роля в този възпитателен процес играят произведенията на
графиката.
Дори само един общ поглед върху мястото и ролята на графичното изкуство в света
днес ни доказва, че формирането на графична култура е абсолютно наложително за
адаптацията на детето към съвременния начин на живот.
Биологически човек притежава определени възможности за възприемане,
преработване и отреагиране на определено количество информация. Но границите на тези
възможности могат да бъдат значително разширени чрез култивиране на графично
мислене. Силата на внушението чрез визуалната комуникация и ориентирането във
визуалния хаос зависи както от качеството, яснотата и четливостта на образите, така и от
графичната подготовка и образното мислене на възприемащия. Според Н. Иванова
последното е ,,особено актуално в условията на визуално–комуникационна натовареност
днес“. [2:82]
Под графично мислене тук ще разбираме възприемане или изграждане на образи,
създадени на принципите на графичното формообразуване /графичен ритъм, контраст,
композиция и други/, чрез изразните средства на графиката – линия, петно, щрих и точки,
в определен материал, подходящ за графично пресъздаване. ,,Формирането на определена
нагласа и уменията за възприемане и изобразяване на графични изображения внася в
установката на индивида нови данни, които създават в него по–висока степен на
предразположеност и готовност за възприемане и реагиране на графични символи и знаци
’’.[5:231]
Това създава условия за правилно ориентиране и предпазване от неверни
интерпретации на транслираните образи, както и по–бързо преработване и адекватно
отреагиране на определено количество визуална информация.
Явно е, че притежаването, в по–голяма степен на графична култура, е важно
условие за бързата адаптация на учениците и успешното справяне с все по–широк кръг
интелектуални дейности. За съжаление обаче в методическата литература въпросът за
систематическата класификация и запознаването с графичните изразни средства като
средство за формиране на графични изобразителни умения в общообразователното
училище е недостатъчно проучен и изяснен. Повечето автори, писали по този въпрос,
обикновено го разглеждат в контекста на някой друг проблем – например ритъма,
оптичните илюзии, формообразуването и други. Др. Немцов обстойно анализира
възможностите и приложението на графичните материали и техники в обучението по
изобразително изкуство в началното училище, но на графичните изразни средства и
техните многообразни възможности се спира съвсем бегло. В „Книга на учителя по
изобразително изкуство I – IV клас Р. Райчев обръща по–специално внимание на
графичния знак и на линията. И. П. Глинская анализира психологическото въздействие
на определени графични средства, форми и видове контраст, постигнати с тях. В. Кузин
разглежда въпроса от гледна точка на възприемането на някои графични форми,
изображения и оптическите илюзии, свързани с тях. Т. Георгиева изследва линията и
щрихът във връзка с ритъма в творбата. Р. Райчев проследява пространствените илюзии,
както и възможностите за комбинаторно използване на графични средства и изображения
при създаване на модули.
Основно теоретично изследване на точката и линията и на техните изразни
възможности прави родоначалникът на абстракционизма В. Кандински в специално
посветения труд „Точка и линия в равнината“. Той е ориентиран, както се споменава от
издателите, към „художници, изкуствоведи и философи“, но някои основни положения
биха могли да се адаптират и да послужат в обучението в общообразователните училища.
Изразителността на една творба е в пряка връзка с грамотността, като по
отношение на изразните средства тази връзка е правопропорционална на владеенето на
самите средства. Овладяването на техните възможности за изказ повишава значително
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графичната изразителност. Използването на по–многообразни средства, степенувани по
различен начин и комбинирани помежду им, създава голямо богатство от изразни
възможности за графично претворяване на действителността. А степенуването на едно от
изразните средства и организацията на черно–белите петна в пространството на формата
изгражда у учениците чувство за ритъм. Ето защо степента на развитие на
изобразителната грамотност по отношение на изразните средства на графиката влияе
правопропорционално на графичната изразителност на детските творби. Ученици с поразвито графично мислене биха използвали повече на брой средства, с повече варианти на
степенуване и с повече възможни комбинации помежду им. Деца, у които тези
предпоставки са налице, биха направили по–богати и изразителни в графично отношение
творби. Това стимулирали творческата активност и самостоятелност на учениците,
давайки им възможност за по–голяма свобода и изказ. Обратното – стереотипното и
едностранчиво използване на изразните средства води до шаблонност, еднообразие и
безизразност.
Имайки предвид всичко казано дотук, можем да направим извода, че графичните
изразни средства и някои графични изобразителни задачи могат да бъдат използвани и
като средство за развитие на мислене на децата и да способстват за адаптацията им към
изискванията на визуалната комуникация при съвременните условия на живот.
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ПЛАНИРАНЕТО КАТО УПРАВЛЕНСКА ФУНКЦИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ ДИРЕКТОР
Полина Тодорова Гугушева

PLANNING AS A MANAGEMENT FUNCTION OF THE SCHOOL PRINCIPAL
Polina Todorova Gugusheva
Планирането не е еднократен акт, а непрекъснат широкообхватен процес, който не
свършва и не се изчерпва със съставянето на планове, а продължава с тяхното изпълнение,
с метрифициране и анализ на постигнатите резултати, с извършване на необходимите
корекции.Затова планирането се разглежда като интерактивен процес, при който върху
основата на непрекъснато изучаване на миналото и настоящето се вземат решения за
бъдещето.Следователно чрез планирането се очертава желаното бъдеще и се проектират
пътищата и действията на неговото постигане.
Planning is not a single act but a continuous comprehensive process that has no end and
is not limited to the drafting of plans and continues with their implementation and analysis of the
results obtained, making the necessary corrections. Therefore planning is seen as an interactive
process in which on the basis of continuous study of past and present, are taken decisions for
future. By planning, we achieve the desired future and design ways and actions to accomplish
it.
Keywords: planning , management , functions, school, director.
Планирането на образованието е призвано да осигури стабилност на
образователната система, нейната способност да се реформира. Да гарантира единството,
като същевременно осъществява приоритетите.
Заедно с това плнирането е основна класическа функция на мениджмънта. То е
сърцевината на фирменото управление, защото всички други негови функции
(организиране, координиране, контрол и коригиране) водят началото си от планирането и
са органически свързани с него. Планирането е ориентирено към бъдещето на фирмата
(организацията) и има за главна задача да я приспособи към промените на външната и
въшрешната среда, да определи какво трябва да направи, кога, как и от кого да се
извърши. В този смисъл то е една от основните функции на управление и на училищния
директор.Този факт показва важността на планирането за успеха училищната
организация. Тази функция на управлението се разглежда като основен инструмент на
управление, който служи заоценка, подготовка и осъществяване на необходимите
иновации и промени в училищната организация.Всичко това ни показва значимостта и
актуалността на проблема и ни насочи към избора на темата за управлението на
консултационните структури в българското училище
Планирането не е еднократен акт, а непрекъснат широкообхватен процес, който не
свършва и не се изчерпва със съставянето на планове, а продължава с тяхното изпълнение,
с метрифициране и анализ на постигнатите резултати, с извършване на необходимите
корекции.Затова планирането се разглежда като интеративен процес, при който върху
основата на непрекъснато изучаване на миналото и настоящето се вземат решения за
бъдещето.Следователно чрез планирането се очертава желаното бъдеще и се проектират
пътищата и действията на неговото постигане.
От друга страна планирането се определя като основна функция на
управлението,а не като стадий на организационния цикъл.
В понятието функции на управлението се включват трайно обособените и
специализирани дейности, осигурявящи управлението на образованието. Това са
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обособени направления на управленската дийност, които осигуряват взаимодействието и
въздействието върху поведението на училището като организация. При планирането, като
управленска функция, акцентът се поставя върху дейностите, насочени към определяне
целите, начините и средствата за постигането им. Чрез планирането се уточняват
„очакваните”, „желаните” състояния на образователната система, разполагат се във
времето конкретните актове на дейност, делегират се права и отговорности на
специалистите от различните йерархични равнища и се лимитират необходимите ресурси
- материални, финансови, както и хората, които ще осъществяват дейностите, т.е.
планирането е процес за подготовка на перспективно решение за това какво, от кого, кога
и как следва да бъде извършено. То отразява не само крайните цели, но създава условия
за хармонизиране на взаимодействията, усилва динамиката на развитие на духовното
възпроизводство. Можеда се говори за планирането като:
 Начин за организиране на отношенията в училище, за формулиране
концепцията за близко или дългосрочно развитие на образователните структури, за
определяне конкретните цели и задачи за отделните периоди, за темпа на реализирането
им, за трансформирането им в конкретни дейности иоперации;
 Процес на регулиране разделението и кооперирането на труда на участниците в
обучението и неговото осигуряване;
 Систематизиране на възможните подходи, гледни точки, видове иформи на
конкретна дейност с оглед оптимизиране на резултатите, на средствата ивремето за
постигането им;
 Средство за регулиране ативността на комуникациите в обучението като
бинарна система,водеща до реализиране на държавните стандарти за базисна подготовка и
допълнително образование;
 Условие за определяне поведението на системата,което й осигурява висок
социален статус и динамично равновесие със средата.
Планирането може да се разглежда като система от дейности,
насочени към
постигане на управленските цели на определено равнище,за определен срок,с определени
ресурси и участие на конкретни изпълнители и специалисти.
В училищната практика
се разграничават три основни подхода към
планирането:
а)планиране на основата на постигнатото равнище на организираност,разбирано
като ефективност на образованието;
б)планиране на основата на наличните ресурси – информационни, организационни,
материални, финансови и други;
в)планиране на основата на крайните резултати.
Първият подход приема постигнатото равнище на организация на обучението и
управлението като основа, която гарантира реалността на новите цели ипланови задачи.
Изхожда се от резултатите, установени чрез конкретен анализ на училищната практика ,
на вече осъществени програми,направления на дейност , методики и технологии.Авторите
на такъв план се стремят да избегнат риска на иновационни програми и изграждат новия
организационен цикъл върху вече утвърдени структури,съдържание,отношения и цели.
Вторият подход се изгражда върху тезата, че планирането следва строго да отчита
реалното състояние на средствата на образованието – материални,финансови и учебнотехнически средства, хора, възможности за тяхното развитие. Основен недостатък на този
подход е неговата затвореност в границите на „актуалното” състояние на образованието и
училището. Не се търсят нови изходи за оптимизиране на поведението и за постигане на
крайните цели.
Третият подходнасочва вниманието към крайните цели, към „желаното” и
„очакваното” състояние на системата в края на съответния планов период.Това
предполага не само проучване на реалните потребности и произтичащите от тях цели,но и
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тяхното йерархизиране на основата на определени критерии.Изгражда се т.нар.дърво на
целите,което позволява да се откроят главните цели за всеки етап,без да се разрушава
тяхната логическа връзка и взаимозависимост.
Ако се разгледа управлението като информационен процес (приемане, обработване
и предаване на информация) в неговия организационен цикъл, могат да се разграничат два
основни етапа – описателен и предписващ (директивен). Първият обхваща системата
от дейности, насочени към набиране и обработване на необходимите сведения за
поведението на организацията-училище в посока на поставените цели, а вториятпрепаботка на тази информация в решения (заповеди,указания,програми,насоки) за
преодоляване на възникналите проблеми.Планирането като функция може да се определи
като процес на преработка на описателната информация в разпоредителна.
Планирането като функция на управлението обединява дейности, насочени към
разрешаване на възникнали проблеми в образованието и в неговото управление, към
точно и ясно формулиране и йерархизиране на целите, към определяне на стратегиите и
приоритетите, на пътищата и средствата за тяхното реализиране. Разгледан като
разгърнато управленско решение, планът ще носи елементи, които не са задължителни за
решението – трансформиране на избраните начини на взаимодействие и въздействие в
конкретни дейности, комплекс от мероприятия, които осигуряват постигане на целите на
определено равнище, за определен срок и определени разходи на средства, с участието на
конкретни изпълнители като страни на учебния и възпитателния процес. Динамиката на
планирането ще изисква определяне на нормативи и лимити (материални, финасови,
човешки) като ограничители, които при планирането се наричат показатели. Планът като
документ, създаден за усъвършенстване на взаимодействието в определена трудова
общност, разкрива много по- пълно технологията на дейностите във времето.
Директорът – професионалист педагог, се отличава с добро познаване на
цялостната педагогическа дейност на училището, на учебния процес, с проектирането на
неговото по-нататъчно развитие, профилиране, специализиране, информиране относно
новостите в методиката, технологиите на преподаване и обучение, в науката и практиката
в образованието, в нормативната система, познава възможностите на екипа си;
взискателен и стог е; прогнозира, планира работата на училището, мотивира учителите за
всеотдаен труд – стреми се да бъде принципен и справедлив, толерантен към колегите си.
Основните дейности на директора свързани с осъществяване на управленската функция
планиране санасочени към:
- Анализ и оценка на състоянието на учебно-възпитателната дейност и резултатите
от обучението /”SWOT анализ”/ - разкриване на силните и слабите му страни,
възможности, опасности, заплахи, риск;
- Изработване на стратегия за развитието на учебната и извънучебната дейност;
- Определяне приоритетите в обучението, развитието и подготовката на учениците;
- Изработване на дългосрочна / 3- год. / програма за развитието на педагогическата
дейност и определяне на годишните задачи;
- Планиране дейността на педагогическия съвет – съдържание, тематика, график за
провеждане, възлагане на задачи на екипа и др.
- Изработване на седмично разписание на учебния процес;
- Разпределение на труда – предмети, класове, часове, кабинети, класно
ръководство, кръжоци, клубове и др.
- Създаване условия за творческо протичане на учебно-възпитателната дейност –
правила, дисциплина, отчетност;
- Организиране на изяви на учениците – олимпиади, семинари, клубове, екскурзии
и др.
- Организиране и провеждане на заседания на Педагогическия съвет по планирания
график – подготовка на решения;
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- Организиране на консултации и помощ на ученици с повишен интерес или
изоставащи в обучението./6,стр.113-114/
Планирането като управленска функция се осъществява във вътрешна координация
между страните, участващи в училищната организация.Разграничават се три основни
етапа на планирането:
 Диагностичен
 Прогностичен
 Операционен (инструментално-технологичен)
Диагностичният етап обхваща дейностите, свързани с критичния анализ и оценка
на поведението на училището през предходния организационен цикъл. Ударението може
да бъде поставено върху селективността на действието, т.е. върху избора на алтернативи
за решание при определени ситуации, или върху способността за отстраняване на
различието между съществуващото състояние и желаното. В този смисъл под поведение
на системата се разбира съвкупността от действия, извършвани от разглежданата система,
съобразно възникналите проблемни ситуации пред нея.
Вторият етап на планирането, определен като прогностичен, обхваща системата
от дейности, свързани с предвиждането, проектирането на едно бъдещо състояние на
организацията. Най-съществено е да се изгради оперативен модел за дейността на
организацията, чрез който ще бъдат определени решенията, които ще се включат в плана и
които ще довеждат до изпълнение на целите, без излишна загуба на сили, средства и
време.
През вторият етап на проектиране на целите се очертават частичните цели
(подцелите) и определят главните задачи. Процесът обикновено протича под формата на
ново деление (декомпозиране), докато се стигне до конкретната дейност и операция. Това
деление не е формално „декомпозиране”, а творчески процес, свързан с преработването
на информация както за съдържанието, така и за технологията на дейността. В периода на
управлението тези дейности се определят като построяване дърво на целите.
През третия етап на планирането се определят основнитедейности и конкретните
операции, съобразно достигнатото равнище и ресурсите от време, материали и техника.В
теорията се говори за т. нар. „програмно програмиране”, като комплекс от
„взаимосвързани задачи и мероприятия за постигане на основната цел”. Това не следва да
се разбира като някакво условие, което да налага на училището програмното, а не
плановото управление.
Обект и предмет на изследването
Обект на изследването – управленската дейност на дирактора на училище
Предмет на изследването е планирането като управленска функция.
Цел на настоящото изследване е да се разкрие мястото и ролята на планирането
като управленска функция в училище и ролята на директора в нейното осъществяване.
Задачи на изследването:
1. Да се направи анализ на литературни източници, като се разкрие същността и
особеностите на планирането като управленска функция в образованието
2. Да се разкрие въпросът за участието на директора в извършването на планиране
в училище;.
3. Да се направи оценка за възможностите за усъвършенстване на управлението,
чрез подобряване на планиращата дейност на директора;.
4. На базата на емпирично изследване да се установи състоянието по отношение на
осъществянатего та управленската функция планиране от страна на училищния директор.
5. Да се анализират в количествен и качествен план конкретните данни, получени
в резултат на изследването и да се формулират изводи насочени към планирането в
училище.
Ход и методика на изследването
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Изследването беше проведено в ОУ „Отец Паисий”-гр.Бяла.
В хода на изследването, проведено м.Ноември 2013г.бяха анкетирани директора на
училището и 19 учители, като 9 от тях са членове на работните комисии в Годишния план.
Методиката на изследването обхваща:
Използвани следните методи:
1. Теоретичен анализ на литературни източници.
2. Анкета.
3. Статистически методи.
Броят на тук използваните анкетни карти е 1.- Анкета за установяване участието
на директора и учителите в планирането дейността на училището.
Анализ на резултатите
На основата на проведеното анкетно проучване се получиха следните резултати.По
отношение на мястото на системата на планиране в училище. Резултатите са посочени в
следната таблица:
Таблица 1
Отговори
%
в началото на учебната година
100
в средата на учебната година
в края на учебната година
От отговорите ясно се вижда, че мястото на системата на планиране в училище е в
началото на учебната година. На тази основа се разработва стратегияза дейносттапрез
цялата учебната година, изготвя се реална програма за действие на целия училищен екип
като по този начин се постига една висока ефективност на управлението.
Резултатите показващи отношение на анкетираните относно призванието на
планирането и управлението на образованието. са посочени в таблица2:
Таблица 2
Отговори
%
на социалните изисквания
50
на поддържането и обновяването на
20
работната сила
преодоляване на трайно вкоренени
30
слабости на учебните планове и програми
Най-голям е процентът на анкетираните, които смятат, че планирането и
управлението на образованието са призвани да отговарят на социалните изисквания.
Чрез планирането трябва да се предвиди приемственост и размяна между
образователните и културните модели, да се утвърдят ценности, които са в тясна връзка с
културната среда на човека, а също така да се осигури качеството и справедливостта в
образованието.
От отговорите става ясно, че планирането не е еднократен акт, а непрекъснат
широкообхватен процес, който не се изчерпва със съставяне на планове, а продължава с
тяхното изпълнение, анализ на резултатите и извършване на необходимите корекции.
Затова планирането се разглежда като процес, при който върху основата на
непрекъснатото изучаване на миналото и настоящето се вземат решения за бъдещето.
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/фиг 1/
От отговорите на анкетираните се вижда, че при планирането се извършват
действия с подготовката и реализацията на цялостния управленски цикъл. От тук става
ясно, че то трябва да представлява действителна целогодишна програма на действие,
защото само, когато съществува цялостна система на планиране, могат да бъдат осигурени
условия за правилно обучение и възпитание на учениците.
На въпроса „Кой изработва годишния план на училището?“по-голяма част от
ангетираните отговярят че това се директора,пом.директора,учителите и педагогическия
съвет /75%/

фиг 2
Данните показват, че в изработването на годишния план трябва да бъдат
включени повече хора. Това е отговорна дейност, от която зависи качеството на учебновъзпитателния процес, както и ефективността на управлението и правилно изградената
система
води до по-голям успех в работата на училището.
Нужна е висока
компетентност.
По отношение на мястото на информационното осигуряване при процеса на
планиране в училище 85% от анкетираните посочват че то предшества и съпътства
процеса на изработване на плановите документи

фиг 3
Данните в фиг. 3 се вижда, че от особено значение е информационното осигуряване
да предшества и непрекъснато да съпътства процеса на планиране. За всеки директор е
важно да е широко информиран в областта на своята пряка специалност. Изводът, който
се налага, е че информационното осигуряване заема широко място в процеса на планиране
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и затова източниците трябва да са разнообразни, за да осигурят достоверност, пълнота,
точност, актуалност и перспективност на получената информация.
Стуктура на отговорите на анкетираните на въпроса за планиране на на
управленски нововъведенияпоказва че повечето анкетирани са „за” нововъведенията с
цел усъвършенстване на управлението и постигане на по-високи резултати в тяхната
работа

фиг 4
На въпроса за степенуване по важност на основните управленски функции
повечето от анкетираните определят планирането като една от най-важните и заемаща
основно място функция на управлението,благодарение на която се създава основа за
подготовката на едно перспективно решение и постигане на високи резултати на
организацията.Според анкетираните доброто осъществяване на управленската функция
планиране води до повишаване на ефективността на училищната организация /31,5 %/,
училището става по-желано за учениците/26,5 %/ и се развиват партньорствата с
родителите /12,5 %/

фиг. 5
Заключение
На основата на анализа на планирането като управленска функция на директора
и резултатите от емпиричното изследване могат да се направят следните основни
изводи:
1/. Планирането се определя като основна функция на управлението. То е
процес за подготовка на перспективно решение и отразява не само крайните цели,
но създава условия за хармонизиране на взаимодействията и усилва динамиката на
развитие;
2/. Мястото на системата на планиране е в началото на учебната година,
извършват се действия, свързани с подготовката и реализацията на цялостния
управленски цикъл, а не на части от него;
3/. Важно място при планиране дейността на училището има информационното
осигуряване, което трябва да предшества и непрекъснато да съпътства процеса.
Източниците на информация да са разнообразни;
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4/. Планирането е ориентирано към бъдещето и има за цел да приспособи
организацията към промените на външната и вътрешна среда, да определи какво трябва
да се направи, кога как и от кого да се извърши;
5/. В най-голяма степен планирането в училище е насочено към повишаване
ефективността и качеството на учебния процес с цел успешно полагане на изпитите за
придобиване на професионална квалификация. Това е и основния приоритет, посочен от
колектива в изследването.
6/. Директорът на училището при извършване на планирането е в активно и
непрекъснато съдействие с управленския и педагогическия екип. Резултатът от
съвместната им работа е разработването на ефективни стратегии,планове и програми за
развитие на училището;
7/.Правилно изградената система на планиране полага основите на едно
ефективно управление.
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РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ТЕАТРАЛНО МУЗИКАЛНО ТВОРЧЕСТВО У
ДЕЦАТА ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ЧРЕЗ ПЕДАГОГИЧЕСКАТА
ТЕХНОЛОГИЯ „ДЕТСКИ МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР”
Рая С. Стоилова, Евгения С. Иванова
В съвременната епоха на високотехнологичните постижения и виртуална реалност
театърът със своето присъствие продължава да има свой неоспорим образователен и
възпитателен потенциал. Той въздейства на детето не само с живото слово, но и с
музиката, танците, с костюма и декора, с осветлението. Нито едно изкуство не завладява
детето така силно, както театърът. Той буди у него разнообразни чувства, мисли,
активизира въображението и задълго запазва приятно вълнение. В непосредствената
близост със сценичните образи децата стават активни съучастници в събитието, в
конфликта. Те „действат” заедно с героя, споделят неговото настроение, стремежи
подсказват му какво да направи в момент на затруднение, на опасност. Децата изпитват
задоволство от съпреживяното на сцената и от съпреживяното помежду си – заедно
негодуват, радват се, тържествуват. Театърът дава шанс на всички деца да проявят своите
способности, независимо от своето възрастово и физическо развитие, от принадлежност
към етнос, емоционален статус, темперамент. Активното съучастие в творческия процес
обуславя голямата сила на емоционалното въздействие на театъра, ражда естетическото
начало. Като поставя малкия зрител в позиция на „трети творец”, театърът събужда у него
желание да сподели своите виждания, да изрази отношение. У детето възниква интерес да
импровизира, да играе, да пее под въздействието на театъра.
Благодарение заниманията на децата с театрално изкуство, което е синкретично в
своята същност, малките творци се докосват до други, наситени с емоции изкуства –
музика; танц; пластика; пантомима; изобразителни дейности – чрез изработване на маски,
костюми, декори; и така те развиват своето метро-ритмично чувство, координация,
пространствено ориентиране и емоционална-пластична изразителност за естествено и
органично поведение в условията на авторовата измислица.
Да се потопят децата в света на театралното изкуство и вълшебството на сцената е
трудно изразимо с думи и преживявания, то е предизвикателство, риск, вдъхновение,
еуфория, себеутвърждаване, себеопознаване, висша емоция.
Обект
творчество.

на настоящата разработка е развитието на интереса към театралното

Предмет на изследването са знанията и уменията на учениците за „Детски
музикален театър” като средство за развитие на интереса.
Поставихме си за цел е да се разработим методическите основи на педагогическата
технология „Детски музикален театър” като средство за развитие на интереса на децата от
начална училищна възраст към театралното творчество.
Хипотеза на изследването:
Интересът на децата от начална училищна възраст към театрално-музикално
творчество ще се развие, ако участват пълноценно в репетициите и изявите на „Детския
музикален театър”, организиран въз основа на следните принципи:
 индивидуален подход, съобразен с личностните и възрастовите особености;
 системност – от лесното към трудното, от конкретното към абстрактното;
 последователност и равномерност;
 привлекателност и достъпност (игрова технология);
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 практическа насоченост за самодейност.
Целта и хипотезата на изследването са декомпозирани в следните основни задачи:
 да се организира функционирането на „Детски музикален театър”, обезпечен
чрез необходимата педагогическа технология;
 да се определят критерии и показатели за диагностика на интереса към
театрално-музикалното творчество;
 да се приложат необходимите методи за установяване на въздействието на
Детския музикален театър върху интересите на децата към занимания с
театрално-музикално творчество;
 да се извърши количествен и качествен анализ на получените резултати.
В резултат на проведената входяща диагностика на интереса в началото на
учебната година установихме наличието на три групи деца:
Първа група – деца със силен интерес към занимания във формацията „Детски
музикален театър“ (ДТМ) – 10,25%. Силният интерес се характеризира с:
 повишена работоспособност, желание за качествено участие по време на
репетиции;
 самостоятелни занимания за достигане на изразителност и атрактивност;
 търсене на допълнителна помощ от родителите;
 способност за критичност и самокритичност по време на репетиция, постигане
на синхрон по време на работа;
 съсредоточено концентрирано внимание и стремеж за качествено изпълнение
на поставените задачи;
 активно участие във всички музикално-театрални постановки.
Втора група – деца със средно ниво на интереса към занимания във формацията
ДМТ. Техният дял е 32,37%. За тях са характерни:
 избирателност на ролите;
 активност, предизвикана от изискванията на учителя;
 справяне с трудни ситуации, но не винаги склонност към творческо решение;
 нуждаят се от напомняния на родители и учители за подготовка;
 проявяват разсеяност по време на планираните и непланираните ситуации;
Трета група са деца със слаб интерес. Техният процент е 57,37%. Те участват :
 без желание;
 не проявяват предпочитания към определена роля;
 не са съсредоточени по време на репетиция и театрално представление;
 не вземат участие в обсъждането на гледаната постановка.
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Диаграма № 1. Проява на интерес към занимания в детски музикален театър (входящо
ниво)
В края на учебната година отново диагностицирахме същите деца по същите
показатели и критерии, или т.нар. изходна диагностика, в резултат на която установихме
следната промяна в процентите на децата:
В първата група – деца с подчертано силен интерес – процентът е нараснал на
25,64%.
Във втора група – деца с умерен интерес – процентът е нараснал на 53,20%.
В трета група – деца със слаб интерес процентът е намалял на 21,15%.

Диаграма № 2. Проява на интерес към занимания в детски музикален театър
(изходно ниво)
Нивото на театралната култура на семейството бе изследвана чрез анкета на
родителите. 38% от родителите посещават с децата си театрални постановки, а други 12%
визират опцията „по-скоро да, отколкото не”. Останалите 50% не успяват „да достигнат”
до театралните салони и да предоставят на своите деца възможността да се насладят и
потопят в света на театралното вълшебство.
В училищният клуб „Млади артисти” привлякохме внимание през месец март 2013г.
със спектакъла „Сирни Заговезни”. Включихме 28 музикално надарени и артистични деца
от III клас. Участието на учениците в спектакъла активизира музикалните и творческите
им способности, а проектирането на костюми, декори и театрален реквизит разви
въображението им и увеличи техните знания за музиката и театъра. Обогатиха се знанията
на децата за местните традиции. С трепет и вълнение те очакваха момента на своята
сценична изява. В деня на представянето на спектакъла публиката мотивира децата и те
играха своите роли изключително изразително и с много страст. На финала лицата им
излъчваха творческо удовлетворение от отличното представяне. Любовта и вярата,
чистотата на детския свят се обединиха и сътвориха прекрасен резултат – оригинален
творчески продукт с творческа неповторимост. А всичко това води до мотивация и
развитие на детското самочувствие. Реализацията на детския музикален театър бе повече
от успешна и сега от дистанцията на времето можем да обобщим постигнатите резултати:
 Всички деца получиха своята възможност да се изявят на сцената;
 Развиха самочувствие на знаещи и можещи, като едновременно се адаптираха
към преходните условия;
 Усъвършенстваха уменията си да бъдат критични, да изслушват и уважават,
да бъдат силни и градивни в опита с различни роли. Дори грешките си
коригираха, допълваха с усмивка и жар.
 Чрез участието си в музикално-сценичните произведения децата се запознаха
с достъпни за тяхната възраст понятия от музикалното изкуство и с
ненадминатите шедьоври на световно известни композитори. По този начин
съдействахме за изграждане на изискан музикален вкус.
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 Родителите като наши партньори в подготовката на музикално-сценично
произведения придобиха свой облик и самочувствие. Почувстваха се част от
цялото – сътворяване на красив детски свят, в който децата се чувстват,
„вълшебно”, „уникално” „грижовни”, „можещи” и „знаещи”.
У детето са заложени стремеж към познание, самопознание, оригиналност и
самоизява. Ако се стимулира интересът му към творчески изяви още от предучилищна и
начална училищна възраст, то започва да се изгражда като творец с нови идеи и с
творческо самочувствие. Когато и учителят участва като ентусиазиран изпълнител в
творческата дейност наравно с децата, те се увличат от неговото поведение и му
партнират равностойно.
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ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ПРИ САМОПОДГОТОВКАТА
ПО ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Ренета Ат. Русева, Калина Д. Йочева
Анотация: В текста се разглежда проблемът за приложение на интерактивни
методи при самоподготовката по литература в началното училище в условията на
целодневна организация на учебния ден. Предложени са идеи за работа, свързани с
формиране на социални умения на основата на личен опит на учениците с опора върху
изучавано произведение.
Ключови думи: самоподготовка, литература, начално училище, интерактивни
методи
Annotation: The text discusses the problems of applying interactive methods in the literature
self-preparation in the primary school during a full-day educational process. The ideas
proposed are related to the formation of social skills based on own experience and helped by the
work of literature studied.
Key words: self-preparation, literature, primary school, interactive methods
Демократичното училищно образование признава учениците за партньори на
преподавателите в учебния процес. Според Съвременния тълковен речник на българския
език партньорът е „човек, който взима участие в играта заедно с друг”(„партньор за
танци”) и „човек, който участва в някакви действия или дейност с друг” [1, с.604].
Ключовите думи са ” участие” и „ заедно”/ „съвместно”. За да танцуват заедно танца,
наречен „учебен процес”, партньорите – учители и ученици – трябва да могат да участват
равностойно в общия процес, да си имат доверие, да си вярват, да се подкрепят, да си
помагат взаимно, да се допълват, да синхронизират очакванията, нагласите и стъпките си.
С други думи – да си сътрудничат в общата игра. Защото, пак според същия речник,
сътрудничеството е „ съвместна работа”, а да си сътрудничиш с някого означава да
работиш заедно с някого, да помагаш [1, с.889]. Което означава, че учителите трябва така
да организират учебната работа (часовете по самоподготовка) още от първия ден, че да
накарат /да мотивират учениците да участват. При това трябва да им помагат максимално
да се справят, независимо какви индивидуални затруднения имат. Защото всяко дете може
да успее в нещо, стига да получи шанс за това и помощ от когото трябва.
Децата в ПИГ /полуинтернатна група/ работят паралелно, като си взаимодействат, а
всяка колективна дейност имс функцията „да нивелира”. Срещат се различни гледни
точки и изключителна роля играе критичната рефлексия в групата, която помага класът
да се организира като жив организъм.
В този новоорганизиран клас децата се учат заедно на отговорност. Съчетава се
индивидуалният с груповия подход. Чрез различните дейности по интереси учениците се
развиват като индивидуалности, но и като членове на екип, в който всеки има своята
персонална роля. Това напълно съответства на детската психика. Детето не обича
„работата на стадото”, при която индивидът трябва да се пригажда. То обича да работи
индивидуално или да работи в екип, в рамките на общността, в която е.
Ефективни стратегии за създаване на добър емоционален климат в самоподготовката по
Български език и литература са поощряването и поддържането на учениците, когато се
борят или изпитват недостатъчно доверие в някои области. Важно е
учителят/възпитателят да бъде енергичен, възторжен в преподаването и да създаде
атмосфера, в която учениците не се страхуват от грешки, а са поощрявани да рискуват.
Добре е да се дава възможност на учениците да говорят за себе си, за своите интереси и
култура, да се поощряват да разискват възможностите, които им дава обучението в ПИГ за
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реализация в живота. Чрез представяне на достижими цели и разумни очаквания се
създава познавателна среда с определен потенциал за успех. За добрите резултати е от
особена важност учителят да отбележи успехите и прогреса на всеки ученик, да съдейства
за добрите взаимоотношения между децата. Средата в часовете за самоподготовка трябва
да стимулира тяхната активност.
Основно изискване за интерактивната образователна среда в ПИГ е материалната база
(помещения, оборудване, в т.ч. технически средства, както и учебните материали) да
позволява пълноценно взаимодействие на учащия с преподавателя, на учащите с учебните
средства, както и взаимодействието между самите учащи. Интерактивната материална
среда предполага нова организация на пространството (възможност за оформяне на места
за работа в подгрупи и за фронтална работа, при която учащите са наредени в кръг или
полукръг – пълноценно взаимодействие не е възможно, когато учащите седят на маси или
банки, подредени в редици и не виждат лицата си, когато говорят или когато
преподавателят говори. Съвременните технически и комуникационни средства
(мултимедия, интерактивна бяла дъска, интерактивни ръководства и пр.) са необходимото
допълнение, което улеснява работата на преподавателя и създава условия за интерактивно
обучение, базирано на взаимодействието човек – техническо / учебно средство.
Второто изискване, за да бъде средата интерактивна, е да има взаимодействие, което се
явява основата на творчески, подкрепящ, стимулиращ микроклимат. Това може да се
постигне когато двете страни – преподавател и учащи, са готови на сътрудничество и
партньорски взаимоотношения, основаващи се на равнопоставеност (по отношение
правото на участие, на мнение, на избор, на вземане на решение) в учебния процес.
Не на последно място, условие за реализирането на интерактивно обучение се явява
методиката на целодневна организация и реализация в ПИГ. Тя изисква „разчупен” учебен
план, в който имат място различните форми на работа на преподавателя и учащите –
индивидуална, групова, колективна (известна и като фронтална), както и използването на
различни методи.
Интерактивните методи имат своите предимства пред традиционните. Те изискват
обратна връзка; позволяват работа в група/ екип; провокират мисленето; водят до
удоволствие от ученето и удовлетвореност от резултата; формират усещане за успех и
водят до успех.
Всичко това неминуемо се отразява върху активността на учащите, а оттук – и на
мотивацията им за учене. Те се чувстват значими, защото правят нещо и някой се
интересува от мнението им и от резултатите, които постигат. Уверени са, защото могат да
проверят правилността на посоката на мислене и знанията си, като ги сравняват с тези на
останалите учащи. Успяващи са, защото дори когато някои от тях нямат достатъчно
знания и умения, останалите учащи им помагат да достигнат до „истината” или до
„правилното решение”. Затова преподаватели, които използват интерактивни методи на
обучение, никога не се оплакват от пасивни или липсващи учащи на занятията им.
Предложената в този текст идея за приложение на интерактивни методи в занятие за
самоподготовка по литература разчита на предварителни опорни знания на учениците,
както и на естествения им интерес към приятелството и човешките взаимоотношения като
цяло.
Времетраенето на учебното занятие е 60 мин.
Тема на занятието: Да бъдем приятели
В предварителната подготовка за учебното занятие влиза подреждането на класната
стая. Работните места се оформят в два полукръга с цел фронтална работа на двата екипа.
Класът се състои от 24 ученици, така че всеки екип съдържа по 12 участници (от 1 до 12
номер в клас – първи екип; от 13 до 24 номер са втори екип).
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Необходимите средства за тази интерактивна среда са интерактивна бяла дъска, цветни
маркери, работни листи, корково табло за презентация на крайните резултати от
дискусията на екипите, пинчета за забождане на листите.
Опорен урок:
„Неудобният” , Иван Цанев (стр.67);
/Читанка за трети клас, изд.Просвета - София, 2004 г.,
авт. колектив доц.д-р Румяна Танкова, Цанко Лалев, Мария Бунева/. Свързваме го с
вече изученото стихотворение „Хубавец” на Леда Милева (стр. 16-17 от същия учебник).
Подготвителна част :
В подготвителната част по самоподготовка се осъществява съпоставяне на
стихотворенията, прочетени от ученици от класа за припомняне на текстовете.
Учителят с насочващи въпроси подготвя децата за темата на занятието –
приятелството:
 Кои са героите в прочетените произведения?
 Защо са нещастни плашилото и таралежът?
 Защо не ги приемат за приятели?
 Бихте ли приели за приятел някой като тях- грозен или с
„ натаралежена” външност, но благороден и с добра душа? (Да/Не). Защо?
Всеки от участниците в двата екипа може да изрази своето мнение и да се мотивира.
Ръководната роля е на учителя, който стимулира добрия микроклимат, като позволява
творчество и инициативност. Обобщават се отговорите на децата.
Следва обявяване на темата за дискусия в групата (екипа): Какви са качествата на
истинския/ фалшивия приятел?
Провеждане на дискусията:
На дъската предварително са записани правила за осъществяване на работа в екип.
1. Представяне и мотивиране на темата за дискусия пред учениците.
2. Обсъждането предполага:
 Вникване в поставения въпрос;
 Собствена преработка на наличната информация от всеки член на екипа;
 Разкриване на собствената гледна точка на всеки член от екипа и неговото
изслушване от цялата група;
 Формиране на общо становище на групата.
3. Представяне становището на групата пред класа от говорител.
На двата отбора се раздават работни листи
Работен лист 1.
Качествата на истинския приятел са:
Учениците избират от предварително подготвен списък 10 качества на истинския
приятел:
1. ЧЕСТНОСТ: Винаги, дори и да наранява!
2. СЪТРУДНИЧЕСТВО: Приятелството се основава на това, взаимно да си помагаме!
3.ЛЮБЕЗНОСТ: Кажи една любезна дума на приятел всеки път, когато имаш
възможност!
4. РАЗБИРАНЕ: Най-добрите ти приятели трябва да те разбират най-добре от всички!
5. ПРЕДАНОСТ: Да си близо до приятел в труден момент или когато всичко е наред.
Тестът на истината!
6. СМЯХ: Животът може да е по-забавен, усмихвай се по-често!
7. ИЗСЛУШВАНЕ: Това е много важно в едно приятелство!
8. СПОДЕЛЯНЕ: Не дръж всичко в себе си, сподели го!
9. ДОВЕРИЕ: Имаш само една възможност да докажеш, че може да ти се вярва!
10. ЩАСТИЕ: С истинските си приятели се чувстваш по-щастлив!
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Работен лист 2.
Качествата на фалшивия приятел са: Фалшивият приятел
 Говори зад гърба ти...
 Подиграва ти се...
 Кара те да вършиш неща, които ти вредят.
 Звъни ти или ти пише само, ако има нужда от теб и няма към кого да се обърне.
 Казва ти винаги това, което искаш да чуеш.
 Мисли винаги за себе си.
 Говори все за своите проблеми и не те изслушва.
 Обижда те или те злепоставя уж на шега.
 Говори зле за другите ти приятели.
 Когато взема нещо от теб не ти го връща.
Учителят сравнява приликите / разликите в отговорите на двата екипа. Обобщава, че в
живота на всяко дете винаги идва момент, в който трябва да се замисли какви хора има
около себе си. Сегашните ви приятели вероятно ще са ви за цял живот, затова се уверете,
че са точните хора. Можем да научим много за един човек по приятелите му.
Заключителна част
Учителят е разпечатал на листи приказката „Цветовете на приятелството”. Раздава
листите на произволни ученици, които прочитат приказката.
„Цветовете на приятелството”
Някога цветовете на земята започнали да спорят. Всеки твърдял за себе си, че
бил най-добрия, най-важния, най-полезния, най-любимия.
И така цветовете продължили да се хвалят и да спорят. Всеки убеждавал
другите за своето превъзходство.
Оранжевият започнал да се надува:
- Аз съм цветът на здравето и силата. Аз се срещам по-рядко в природата и
затова съм по-скъп. Аз нося най-важните витамини. Спомнете си за морковите,
тиквите, портокалите, мангото и папаята. А когато изпълня небето на изгрев или на
залез слънце, моята красота е толкова удивителна, че никой не се сеща за когото и да е
от вас.
Жълтият се подсмихнал:
- Вие сте толкова сериозни. Аз нося смях, веселие и топлина на света. Слънцето е
жълто, луната е жълта, звездите са жълти. И всеки път, когато погледнеш
слънчогледите, целия свят се усмихва. Без мен няма да е весело.
Лилавият се изправил в целия си ръст:
- Аз съм цветът на царствеността, властта и мъдростта – крале, вождове и
епископи винаги са избирали мен. Хората не ми се противопоставят. Хората ми се
подчиняват.
Червеният не издържал и изкрещял:
- Аз съм владетелят на всички вас. Аз съм кръв – животът е кръв. Аз съм цвета на
опасността и смелостта, и съм готов да се бия, за да защитя каузата си. Аз съм
цветът на страстта и любовта – червената роза, коледната звезда, макът.
Зеленият казал:
- Ясно е, че аз съм най-важният. Аз съм знака на живота и на надеждата. Бях
избран за тревата, дърветата и листата. Без мен всички животни ще умрат. Погледни
природата и ще видиш, че аз съм в по-голямата част от нея.
Синият го прекъснал:
- Ти мислиш само за земята, но погледни небето и морето. Водата е основата на
живота. Небето дава пространство, мир и спокойствие. Без мен всички вие ще бъдете
нищо.
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Най-накрая Пурпурния проговорил много по-тихо от другите, но с достатъчна
твърдост:
-Аз съм цветът на тишината. Вие едва ме забелязвате, но без мен всички вие
губите значението си. Аз представлявам мисълта и отражението, полумрака и
дълбоките води. Вие имате нужда от мен за баланс и контраст, за молитва и вътрешен
мир.
Спорът им ставал все по-силен и по-силен. Изведнъж искряща светкавица озари
небето, а след нея поразителна гръмотевица се стовари и изтрещя. Дъжд започна да се
изсипва безмилостно. Цветовете се свиха от страх, сгушиха се близо един до друг за
успокоение. Тогава Дъждът проговори:
- Ах вие глупави цветове! Защо се карате помежду си, защо се опитвате да
изпъкнете над другите?! Не знаете ли, че всеки от вас бе създаден с определена цел –
единствен и различен?! Подайте си ръце и елате при мен! Отсега нататък, когато вали,
всеки от вас, редом със своите братя, ще се извие в небето в огромен поклон от цветове,
за да напомня, че всички вие живеете в мир.
Какви са изводите, до които стигнахте в днешния час по самоподготовка?
 Ние всички сме различни и единствени.
 Всички сме приятели, защото сме единни в различията си
 Когато се усмихнем, целият свят ни отвръща с усмивка.
Ползата от целодневното обучение в учебния процес е значима. То мотивира учащите
за отговорно отношение към собственото им обучение чрез възможността да бъдат
включвани в различни учебни дейности с творчески характер, както и чрез непрекъсната
информация (обратна връзка) как се справят. Интерактивността помага на учениците да се
справят по-добре, като поощрява мисленето, собственото мнение и позиция, които са
признак на наличието на процес на асимилиране на новото знание по посока на
вписването му сред нещата, които те вече знаят и могат, и по този начин стимулира
сътворяването на ново знание, на тяхното собствено познание, което е единственото
ценно за тях като човешки същества.
ЛИТЕРАТУРА
1. Буров, С. и др. Съвременен тълковен речник на българския език, С., 2002.
2. Гюрова, В. и др. Интерактивността в учебния процес (или за рибаря, рибките и
риболова). С., 2006.
3. Цветанска, С. Спорни и безспорни тези за интерактивните методи в началното
училище. В: Начално образование, бр.6, 2006.
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РАЗВИТИЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА ТВОРЧЕСКОТО ВЪОБРАЖЕНИЕ НА
ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ЧРЕЗ ИЗОБРАЗЯВАНЕ ПО
АСОЦИАЦИЯ
Светла Д. Димитрова Доц. д-р Димитър И. Балкански
Резюме : Известно е, че децата от най-ранна възраст започват да оценяват
околния свят и елементарно да изобразяват онова, което се нарича красиво и грозно.
Условия за развитието на този процес се пораждат от възпитателните въздействия,
от влиянието на обществените ценности, от емоционалните преживявания, от
различни стимули: музикални произведения, литературни творби, произведения на
изобразителното изкуство и др.
Ключови думи : асоциации, художествено произведение, разказ, музика, приказка,
произведение
на
изобразителното
изкуство,
въображение,
емоционалност.
Обогатяването на сетивния опит на детето с помощта на изобразителните дейности
съдейства за умственото му развитие, позволява да се формират съществени връзки и
отношения – емоционални и естетически, към възприеманите и изобразяваните обекти,
явления и събития от действителността, които способстват за развитието на
асоциативното и образно – логическото мислене.
От методическа гледна точка по-правилно е първоначално да се избират теми,
свързани с асоциации от словесното творчество, тъй като то е най-близко и познато на
децата, както за възприемане, така и за самостоятелна творческа дейност. Богатството от
образи, ярките и силни преживявания, естетическата наслада, която доставят литературно
– художествените творби стимулират въображението и активизират изобразителната
дейност на децата. Синтезирането, яркото представяне на литературните герои във
външен вид и действие, отношението, което авторът внушава чрез тях, помагат на децата
по-леко да ги изградят и по-пълно да ги пресъздадат в рисунка. В тези ситуации, подборът
на произведенията е от особено важно значение. Те трябва да се отличават с подчертана
образност, емоционалност, за да активизират творческото мислене на децата. В противен
случай, при недостатъчен професионализъм съществува опастност тази форма на работа
да протече като илюстративно рисуване.
По време на уводната беседа, вниманието на децата трябва да бъде насочено не
толкова към сюжета, към действието, колкото към основната авторова идея, към
насттроението и чувствата, които пораждат произведението. По преценка на учителя
могат да се използват и анализиране с децата произведение, занимание за развитие на
речевите способности.
Ситуацията завършва с обсъждане и оценка на резултата при което е напълно
възможно, а и желателно, да се осъществи обратния процес на словестно възпроизвеждане
на съдържанието.
Интересна и развиваща по своя характер задача е създаването на една или серия от
рисунки по даден непознат разказ или приказка, която главния герой попада в драматична
ситуация. Всяко дете трябва да помисли и изобрази с графичен материал по какъв начин
изпадналия в беда герой се спасява – сам, благодарение на свойте качества –
съобразителност, ловкост, бързина и др, или с нечия помощ. Проблемната задача би могла
да се усложни, като на децата се предложи да нарисуват 2-3 възможни решения за
излизане на главния герой от критичната ситуация.
Друга изобразителна задача е изпълнението на рисунка по даден начален образ
(част или детайл от него, който може да бъде: позната детска играчка – камионче, детска
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количка, самолет и др; нарисуван или апликиран от дете (след което рисунките се събират
от учителя и се раздават за довършване от други „автори”.); нарисуван предварително от
учителя; изработен в ситуация по конструктивно-техническа дейност.
Друг начин за стимулиране на въображението и асоциативното мислене е
довършване на разказ или приказка във визуално-пластичен образ. Този похват се
използва по следния начин: педагогът да познава децата със завръзката от сюжета на
произведението и спира до кулминацията. Задачата на децата е да изобразят кулминацията
и развръзката в рисунка или серия от рисунки. В края децата съставят разказ по някои от
рисунките. Освен словото и думата, друг подходящ стимул за активизиране на
творческото въображение у децата от предучилищна възраст е музиката. Тя е свързана с
абстрактното мислене, асоциирането и цветовете и техните нюанси е напълно възможно
като се използват цветни петна за пресъздаване на музикалната образност.
Музиката отразява обкръжаващата ни действителност с огромна дълбочина и сила.
Тя въвежда в света на чувствата, създава настроение, поражда преживявания. Изразните
средства на музиката могат да подскажат на децата изобразителни изразни средства,
цветове, линии, петна, форма, ритъм. Могат да се посочат много примери, когато един вид
асоциация, например слухово – в музикалната, преминава в друг вид – предметна или
словестно-поетична и обратно. Посредством музиката се активизира възприемането,
съдейства се за обогатяване на представите, за предизвикване на чувствата, за събуждане
на асоциации, за активизиране на въображението. При добро ръководство и системна
работа, чувствителността на децата се засилва. Те съумяват да предават по-абстрактно и
обобщени художествени образи, по-сложни чувства и настроения.
Особено важен момент от подготовката на ситуацията е изоборът на музикален
фрагмент от клавирна или музикална пиеса, песен или друга творба, която да е кратка по
времетраене, но образна и емоционална, да въздейства върху представите на децата, на
тяхното въображение и чувства.
Изобразяването по асоциация от музикално произведение може да се организира и
проведе по два начина, съобразно възрастовите възможности, изобразителната подготовка
на децата и съдържанието на творбата.
Едни музикални произведения са по-подходящи за създаване на нефигурални
композиции чрез съчетаване на различни цветове в топли и студени хармонии и гами, в
светли и тъмни нюанси, съобразно характера на избраната мелодия – тъжна, весела, бодра,
оптимистична.
В този случай, в уводната част на ситуацията на вниманието на децата се
представят за прослушване една или две контрастни мелодии. Учителят прави кратък
анализ на характера им. Естествено с активното внимание на децата. След това, с цел
изясняване особеностите на предстоящите изобразителни задачи, следва обяснение в кои
случаи художникът предпочита светлите, топли цветове и кога – тъмните и студени
тонове. Създаване на нефигурална рисунка по асоциация съдейства, от една страна детето
да осмисли връзката и различията между специфичните изразни средства на двата вида
изкуство. От друга – изпълнение на упражнението подпомага подрастващите да
придобият по-голяма увереност, лекота и слелост при осъвършенстването на уменията да
си служат с различните способия , материали и техники.
Друг вид творби – програмна музика и песни – могат да послужат за създаване на
рисунки с образи на хора, животни, птици т.е на сюжетни композиции и пейзажни
картини. Важно изискване е в никкаъв случай да не се насочват децата към конкретни
изображения, ситуации, картини. Дават се оказания само за избор на хартия (размер,
формат, цвят) материали за работа, техники за изпълнение, пособия. След това децата
изслушват още веднъж музикалното произведение и започват самостоятелно изграждане
на рисунката си, определяйки сюжета или образа, изразните средства, техника за работа.
[5; с.25 ]
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Всяка ситуация по асоциативно рисуване от музикално произведение завършва с
конфериране (обсъждане и оценяване на получения резултат), при което авторите на
рисунката обясняват какво са възнамерявали да изобразят, по какъв начин и до колко са
успели да постигнат желания резултат. Отношение по рисунките вземат и други деца, а в
края педагогът прави обобщаваща преценка.
Една от възможностите за развитие на мисленето и въображението е
изобразяването по асоциация от произведения на изобразителното изкуство. Не по-малко
емоционално протича и рисуването по асоциация от произведения на изобразителното
изкуство, като на вниманието на децата се предлагат няколко живописни творби от един
жанр (натюрморт или пейзаж), различаващи се в композиционно и колоритно отношение
по техниката на изпълнение. Анализът им е желателно да се осъществи по проблемен
начин с активното участие на децата. Те трябва да открият и посочат последователно
творбите, в които композиционните елементи са повече или по-малко на брой, защото
фонът им е тъмен или светъл. На трето място се обръща внимание към способията за
работа (четки, тампон, дунапрен, направо с туба и др) и техниката на изпълнение. Найдобре учителят да демонстрира на лист хартия използваните от живописците похвати за
работа – печатане, тампониране, акварелно и др., а децата посочват живописните табла,
които авторите са използвали съответното пособие или техника на изпълнение.
Особено резултатно протича рисуването по асоциация, породено от гледана
куклена пиеса с оглед развитието на познавателните психични процеси. След кратка и
емоционална беседа за активизиране на детските преживявания, образните представи,
впечатленията, всяко дете се стреми да създаде сюжетна рисунка, в която главните герои
се изобразяват в обстановка или ситуация по лично предпочитание. Поощрява се всяко
отдалечаване от сюжет, тъй като измененията са резултат на по-богато въображение,
индивидуално творческо виждане и отношение към изобразителната задача.
Емоционалността, като съществена форма на взаимовръзка между дейността на
въображението и реалността, спомага за високата ефективност на изобразяването по
асоциации. От една страна, асоциативното рисуване е средство за развитие на творческото
въображение, а от друга полетът на въображението спомага за обогатяване на детския
опит с нови асоциации, които са в основата на детската изобразителна дейност и създават
условия за формиране на творческо отношение и за развитие на творчески способности. За
да се постигнат положителни резултати при стимулиране на детското творческо
въображение и способности чрез изобразяването по асоциация, е необходима серизона
предварителна творческо-методическа и практическа подготовка на педагога, познаване
динамиката на развитие на различните видове изкуства.
Въображението има важна роля във всеки творчески процес. Това произтича от
самата същност на въображението, като създаване на нови образи, представи, идеи, които
се въплъщават след това материални неща или практическата дейност на човека.
Характерни за творческата дейност е това, че при нея въображението се проявява с поголяма сила, с по-голямо богатство и свобода.
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БЪЛГАРСКИТЕ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ И УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА В
ТЯХ
Силвия С. Баева, Евгения С. Иванова
В съвременните условия все по-актуален става проблемът за формиране личността
на детето. Това е един многокомпонентен противоречив процес, изискващ целенасочено,
специфично, организирано взаимодействие между педагога и самото дете. Това
взаимодействие се изразява като се създават педагогически условия, при които детето
може да участва активно в този процес, а педагогът да прилага съвременни дидактически
технологии, които да развиват в максимална степен общите познавателни и специални
особености на децата. Приобщаването на децата към българския бит и душевност поставя
основите за формиране на национална идентификация. Това е дълъг и сложен процес,
който позволява на детето да се докосне до миналото.
Отношението към фолклора се явява основна стратегия за развитие на
националните ценности, тъй като и самото ни общество притежава едно възраждане на
традициите. Училището трябва да установи и своеобразната форма на сътрудничество със
семейството – защото ценното е особеният тип преживяване, а родителите са активни
участници в подготовката за празника, обичая или обреда. Умението на възрастните да
участват в социализацията на своите деца със своята добронамереност във
взаимоотношенията, чрез емоционалното им приобщаване към живите български
традиции, е от голямо значение. Провеждането на различни народни празници, обичаи и
обреди носи много радост и емоции на подрастващите – но това не бива да бъде само
място за задоволяване на конкретни претенции, а да дава възможност детето да заема
различни позиции, да се стимулира творческата му активност. Чрез народното творчество
и включването на народни празници, обичаи и обреди се осигурява оптимално и
интелектуално развитие на нашите деца. Формираме нравствени ценности и добродетели,
възпитаваме в патриотизъм, в екологично отношение към природата. Развива се
въображението, креативното мислене, емоционалността при възприемане на определени
автентични знания и умения от народното ни творчество.
Ето защо при разглеждането на този актуален проблем основната цел, която си
поставихме, е да покажем положителното влияние на празниците и обичаите за
утвърждаване на изконни морални ценности у децата, за формиране на социални умения,
отношения и отговорности.
За постигането на така формулираната цел си поставихме следните задачи:
1. Да се анализират и изведат научно-теоретични концепции относно значението
на фолклорните празници, обреди и обичаи като средство за стимулиране на познавателно
и емоционално отношение.
2. Представяне на спецификата на празничния народен календар в община Аврен,
област Варна.
3. Представяне на идеи за организиране и провеждане на празници, пресъздаващи
традиционни обичаи.
Предмет на изследване са празниците, пресъздаващи традиционни обичаи в
община Аврен, Варненска област.
Обект на изследване е приобщаването на деца от начална училищна възраст към
народното творчество, народните празници, традиции и обичаи.
Хипотеза на изследването: допуснахме, че ако се изгради ефективна система от
форми и методи за приобщаване на децата към българското народно творчество и
местните празници, традиции и обичаи, това би формирало предпоставки за по-голяма
творческа активност и ще се положат основите за нравствено съзнание.
Изследването е проведено с 20 ученици от IV клас на ОУ „Христо Ботев“, с. Аврен,
Варненско и обхваща периода м. ноември 2013 – м. ноември 2014 г.
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Участието на децата в празничните ситуации, организирани в училище, постави на
вниманието ни изпълнението на следните задачи:
1. Овладяване от децата на знания, умения и отношения, свързани със
съдържанието и смисъла на празниците и обичаите.
2. Ориентиране в социално ценни модели на отношения и поведение в
обществото, подпомагащи изграждане на собствени убеждения и морални съждения.
3. Включване на децата в практически дейности, свързани с подготовката и
участието в празниците според народния календар, които създават емоционална нагласа,
пробуждат нравствено-естетически чувства, актуализират и подпомагат разбирането на
моралните послания и внушения.
Организирането и подготовката на празниците премина през следните етапи:
 проучване от учителя на съдържанието на конкретния празник или обичай;
 създаване на емоционална нагласа чрез прочит на литературен текст за
пробуждане на конкретни нравствено-естетически чувства, актуализиране на
житейския и социалния опит на децата, мотивиране на предстоящата дейност;
 представяне на конкретния обичай или традиция с адаптирани или други
художествени текстове. извеждане на основните и най-значими моменти,
представящи същността и смисъла на обреда;
 запознаване със същността на съответния битов празник и обичаи чрез
припомняне и запознаване с най-значимите му характеристики и ритуали,
стимулиране на самоизявата и желанието на децата да формулират собствени
преценки и настроения;
 организиране на адекватна дейност, свързана с подготовката на съответния
празник и вникване в неговата същност и смисъл.
Учениците с голяма радост и вълнение участваха в ситуации, свързани с обредния
календар на зимните и на пролетните празници в Авренска община (Бъдни вечер и
Сурваки; Сирни заговезни с искането на прошка, хамкането и кукерските игри;
изработването на мартеници и най-вълнуващият момент с посрещането на Баба Марта и
разменянето на мартеници; Лазаровден и Цветница; Великден и Гергьовден.
Етнографската материя създаде подходящи условия, които стимулираха развитието
на децата и тяхната познавателна, езикова, изобразителна, музикална, двигателна,
сценична и социална култура.
За отчитане на резултатите от педагогическото изследване са проведени три теста и
една анкета с родителите.
Познавателното отношение на децата към българските празници Баба Марта,
Лазаровден, Великден, Гергьовден, Коледа анализирахме с помощта на картинен тест
(диаграма №1). Те проявиха по-изявено познавателно и емоционално отношение към
празниците Коледа, Баба Марта и Великден.
В основата на теста „Изключи излишната (неподходящата) дума" стои
провокация на мисловната дейност – най-вече на логическото мислене. Детето трябваше
да класифицира в умствен план изброените му атрибути, да ги съотнесе към конкретен
празник, за да може успешно да изключи неподходящия (излишния). Това е сложен
процес, който изисква освен добри познания по темата и висока концентрация на
вниманието.
В синхрон с високите резултати от картинния тест и при тази задача те се справиха
успешно. Отличните резултати (95% за Баба Марта и за Великден, 90% за Лазаровден и за
Коледа, 85% за Гергьовден) са още едно потвърждение за осъзнаване същността на
празниците от децата (диаграма №2).
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Диаграма №1. Обобщени резултати от картинен тест

Диаграма №2. Обобщени резултати от тест „Изключи излишната дума“
Подобни изводи се налагат и след провеждането на асоциативен тест в два
варианта – Тест А и Тест Б. При тях основни се явяват конкретните знания на децата за
изследваните народни празници и свързаните с тях атрибути. Действията се извършват
изцяло в умствен план – детето трябваше да отреагира словесно на подаден словесен
сигнал.
Анализирайки получените данни отчитаме, че децата се справят по-добре когато
словесният сигнал е обобщено понятие (конкретен празник) и не трябва да назовават
конкретен атрибут, свързан с него (Тест А). Обратният вариант (Тест Б) изискваше поголяма продължителност във времето и някои деца се затрудниха.
И при двата асоциативни теста децата установихме максимални резултати за
празниците Баба Марта и Великден. Децата се ориентираха с лекота и при двете задачи и
бързо даваха верни отговори. Отново малък спад в резултатите отбелязваме и при двата
теста за празника Гергьовден. Тези и резултатите от останалите тестове водят до извода,
че празникът Гергьовден е харесван от децата, но е необходимо да се засили присъствието
му в целият образователно-възпитателен процес, за да се осигури устойчивост на детските
представи.
Така установените високи резултати от тестовете са още едно потвърждение за
изградени конкретни обобщени представи.
Изработването на анкетна карта за родителите на тема „Народните празници"
целеше проучване на популярността и на значението на тези празници в миналото и днес
сред семействата на децата, както и мнението им относно мястото на тези празници в
училище. Отчитаме, че така конструирана анкетата не дава сведения за съдържателният
аспект на празнуване на тези празници, а коментира само присъствието им в живота на
анкетираните. Тя само ни ориентира относно присъствието на празниците в живота на
семействата на децата. Изведените с най-високи резултати празници Великден, Баба
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Марта и Коледа в синхрон с резултатите при децата е предпоставка за ползотворни
взаимодействия при отбелязването им.
Установените положителни тенденции по време на изследването налагат следните
изводи и обобщения:
- Детето със своята подчертана емоционалност и подвижност е изключително
податливо на въздействието на народното творчество. Със своя синкретизъм (поезия,
мелодия, ритъм, танцови движения, мимика, приложно изкуство) народното изкуство
радва и активира, обогатява неговите наблюдения и представи, дискретно развива
естетическо и нравствено отношение, развива познавателните му способности за
усвояване, опознаване и опазване на бит и култура.
- Народните празници и обичаи се явяват форма, която обединява в себе си
интересите на децата към изкуството, а заедно с това разкриват постиженията им в
областта на художественото творчество.
- Системните и целенасочени педагогически въздействия, поднесени по нов,
интересен начин в процеса на запознаване със съдържанието, подготовката и
претворяването на българските народни традиции водят до повишаване на емоционалната
отзивчивост и активност на децата.
- По време на изследването децата проявиха по-изявено познавателно и
емоционално отношение към празниците Коледа, Баба Марта и Великден. Тълкуването на
този факт обвързваме с присъствието на тези празници в празничната система на детската
градина и в предходни години, с активното им отбелязване и на общинско ниво, както и с
посочването им като най-предпочитани от родителите.
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СПЕЦИФИКА НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЦВЕТОВА ХАРМОНИЯ ЧРЕЗ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ГРАФИЧЕН РЕДАКТОР
Сияна Илиева Струнчева, проф. Валери Чакалов
Наред с традиционните си комплексни възпитаващи функции за развитие на
изобразителната грамотност, естетическия вкус, интелектуалните сили, творческата
активност и изразителност, аналитичните умения и личностното развитие у
подрастващите, обучението в областта на изобразителното изкуство трябва да бъде
интердисциплинарно, да отразява развитието на обществото и заобикалящата ни
действителност, да съчетава съвременните технологии и знанията по изобразително
изкуство, комбинация, която вече е повлияла съвременното изкуство и образованието в
областта.
Като преподавател по дисциплини от областта на ИКТ и дипломант от специалност
Педагогика на обучението по пластични изкуства дипломантката си поставя за цел да
изследва възможността за изграждане на междупредметни връзки между двете области и
прилагането им на практика в училищна среда. Постигането на целта се установява с
научно изследване, проведено с ученици, чиято задача е да се изразят, създавайки
хармонично изображение с успешна визуална комуникация с помощта на графичен
редактор. Дипломантка участва в проекти в областта на графичния и уеб дизайн.
Тъй като информационните технологии са едни от най – бързо развиващите
се технологии, те стават неделима част от общата грамотност на съвременния човек, а за
ученика все по–често се използват и в другите учебни предмети. Ролята на учителя става
по–сложна, но едновременно с това важна и интересна. Поради този факт в дипломната
работа се прави характеристика на междупредметните връзки между информационни
технологии и изобразително изкуство. Разделът за работа с графични изображения от
информационните технологии е тясно свързан с работата в часовете по изобразително
изкуство. Рисуването на компютър естествено има своята специфика, защото цветовата
палитра в живописта и тази в компютъра се различават. С изграждане на междупредметни
връзки в обучението се осигурява реализацията на основни принципи на обучение като
системност, активност, достъпност. Междупредметните връзки имат изключително
значение за организацията и резултатите на целия учебен процес по изобразително
изкуство, особено в прилагането на нови структури на учебното съдържание и съвременни
методически подходи. В дипломната работа се прави анализ на възможностите за
използване на знания от изобразителното изкуство в информационните технологии.
С навлизане на компютъра в образователната система и обучението по
изобразително изкуство трябва да отговори на съвременните тенденции. На учениците би
могло да се дава възможност за избор на средствата за решаване на изобразителната
задача – традиционни бои и техники или графичен редактор.
Чрез изобразителното изкуство се формират културните традиции и националната
историческа памет. Едновременно с това то отразява заобикалящата ни действителност –
развитието на общество и природа. Изобразителните дейности имат място и във
образователната система и в стимулирането на творческия заряд у младите хора. Учебната
програма по изобразително изкуство трябва да е съобразена с потребностите на времето и
динамиката на развитие на заобикалящата ни действителност. Тя трябва да е отворена,
гъвкава и динамична система за обучение и възпитание чрез изкуство. Специфичните
средства на изобразителното изкуство и на изобразителните дейности имат важно
значение за формирането на индивидуални качества на личността не само в емоционалноестетическата сфера, а и за улесняването на социалната адаптация, за оформянето на
отношението към света, за формиране на национални и общочовешки ценности.
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Дипломната работа съдържа препоръки за прилагане на нетрадиционни форми в
обучението по изобразително изкуство с цел изграждане на междупредметни връзки
между изобразителното изкуство и информационните технологии. В обучението по
изобразително изкуство могат да се включват бинарни уроци - работа с графичен редактор
в компютърен кабинет – създаване и обработка на дигитални изображения, създаване на
графично изображение с успешна визуална комуникация. Тук учениците могат да
приложат своите художествени умения и да изразят себе си, вместо с лист и бои, с други
средства – мишка и компютър. Създадените изображения могат лесно да бъдат споделени
чрез социалните мрежи или по електронна поща, което би допринесло до бързо и лесно
обсъждането и популяризирането на дадена идея. Част от часовете могат да бъдат
заделени за придобиване на познания и умения по художествена фотография –
композиция и жанрове във фотографията, а в последствие и за художествена дигитална
обработка на изображенията. Интерактивни сценични форми като алтернатива на
традиционното обучение по изобразително изкуство са подходящи за стимулиране на
креативността у учениците. Те провокират чувствата, емоциите и въображението, чрез
движения на тялото и предмети в пространството се цели да се изрази художествената
идея. Те обединяват в едно цяло пространство, образи, движения, звуци, слова.
Характерно за интерактивните методи е груповата работа, осигуряваща активност на
всеки участник, е подходяща при провеждане на интерактивни сценични форми в
обучението по изобразително изкуство. Нейната цел в случая е развиване на
умения за по-добро взаимодействие и комуникация у младите хора. Всеки член на
групата има свое място сред другите, той е ценен и значим със своето присъствие и
дейност за тях. Развитата и зряла личност е способна да твори, тя дава своя принос за
творческия процес в групата. В часовете по изобразително изкуство биха могли да бъдат
провеждани тренинги с психологическа насоченост. Арт-терапията е широкоспектърен
метод на, който чрез изкуство и творчество решава широк спектър от проблеми междуличностни конфликти, реакции, кризисни състояния, изразяване на
преживяванията, вътрешните противоречия. Фантазията, изобразена на рисунка облекчава
и способства за решаване на проблема.
По време на провеждане на научното изследване дипломантката реализира
обогатяване на учебното съдържание на дисциплините от областта на ИКТ с теми за
развитие на естетическата култура и изграждане на цветова хармония чрез графичен
редактор. Учениците са демонстрирали интерес към разглежданите теми и са взели
активно участие в практическите задания. Учениците оценят комбинацията между
теоретичните знания по цветознание и хармония на цветовете, изграждане на композиция,
ритъм, баланс и работата с графичен редактор като интересна, полезна и важна при
създаването дизайна на уеб страници, художествено издържана компютърна презентация,
създаване на рекламни материали. По този начин се реализират междупредметните
връзки, за които много се говори в нашата образователна система. Поставят се задачи, при
решаването на които учениците използват знанията и уменията си от изобразителното
изкуство и дисциплините от областта на ИКТ. С така направеното обогатяване на
учебното съдържание, въз основа на резултатите от проведеното изследване и на
мнението на учениците, може да се направи извода, че качеството на обучението се
повишава.
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РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ У УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІV
КЛАС ПРИ ОВЛАДЯВАНЕ ОСНОВИТЕ НА БИОНИКАТА
Стилияна В. Георгиева, Йорданка Ст. Пейчева
Резюме: Висока степен на развитие на творческите способности на учениците се
осъществява чрез конструктивна дейност със заложен творчески характер. В статията се
разкриват възможност за постигане на оригинални и нестандартни решения чрез
прилагане на бионичен подход при конструиране на технически обекти.
Творческата дейност е неизбежна част от динамичното и развиващо се време в
което живеем. Учебната програма още от начална училищна възраст предвижда
мотивиране и развитие на творческите способности у децата.
В процеса на своето развитие човек придобива не само знания и умения, но и
известни познавателни възможности, които са следствие от овладяването на определени
знания и умения и предпоставки за тяхното развитие и задълбочаване. Ако развитието на
човек представляваше само процес на количествени натрупвания (усвояване на
обществения опит), не прерастващи в качествени изменения (увеличаване познавателните
възможности на личността) прогресът на човечеството би бил немислим. С усвояване на
знания и умения нарастват повече или по-малко и познавателните възможности на човек,
които му позволяват да обогатява и развива по-нататък човешкото познание, да умножава
достиженията на своето време. Училището има задължението да се грижи за знанията и
уменията на учениците така и за ръста на познавателните им възможности. Учебното
съдържание, методът на работа на учителя и личните условия на учениците взети е
тяхното диалектическо единство, определят облика на обучението, постиженията в
психологическото развитие на подрастващите.
Знанията могат да се възприемат за единствена цел само когато психологическото
развитие на детето се разглежда като производно от тях или когато се подценява тази
съществена страна в подготовката на подрастващите за живот. Едни и същи знания могат
да окажат различно въздействие върху учениците в зависимост от начина, по който са
усвоени. Простото запаметяване води до владеене на известни знания, но този начин на
овладяване ограничава до минимум участието на останалите психически процеси и
следователно не съдейства за тяхното развитие. Овладяването се отличава с множество
недостатъци - повърхност, непълнота. Забравя се скоро след заучаването или по точно
след като е престанало да се повтаря. В по-ново време творчеството като сложна
специфична дейност се проучва от различни науки и от различни гледища. Така например
във философията, творчеството се разглежда предимно в гносеологически аспект, като
една от формите на отражението. Като обществено явление, което зависи от социални
фактори, творчеството е обект на социологически проучвания. Проблемите на
творчеството заемат особено важно място в естетиката, тъй като то присъства във всички
видове изкуства.
В днешно време творчеството се разглежда като съпътстващо развитието на
човешката личност и на неговия потенциал. Мислещата личност заема водещо място,
затова и обучението се гради въз основа на личностното развитие.
Не е достатъчно учителят само да се осведомява знаят ли и какво знаят учениците.
Не по-малко важно е да се познава как ученикът е придобил знанията, какво отражение е
дал процесът на усвояване върху общото му психологическо развитие и с какви качества
се отличават овладените знания и умения. Може да съществува и друга слабост: да се
полагат грижи за подобряване методите на работа, за разширяване самостоятелната
дейност на учениците в процеса на обучение, а преподаваното учебно съдържание да се
съдейства за психологическото им развитие. Обучението е полезно, тогава когато върви
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пред развитието на учениците, тоест при което постоянно се обогатяват техните знания и
умения, постоянно учениците се срещат с достъпни трудности и ги преодоляват. Застоят,
тъпченето на едно място уморява нервната система и задържа развитието. Каквито и
изкусни методи в такъв случаи да се използват, колкото и голям да е относителния дял на
самостоятелната дейност на учениците в урока, резултатите остават непроменени.[2]
За детето основната дейност, в която то проявява своето творчество е играта. Но
играта не създава толкова условия за такава проява. Както показват изследванията на
психолозите, тя в значителна степен способства, стимулира развитието на творческите
способности на децата. В самата природа на детските игри са заложени възможностите за
развитие на гъвкавостта, еластичността и оригиналността на мисленето, способността да
конкретизират и развиват, както своите собсвени мисли, така и предложенията на другите
деца.[3]
Търсеният ефект е пренасяне на технологи – методи и системи, открити в
природата, се прилагат в създаването на инжинерни системи и модерни технологии.
Поради своята практическа насоченост биониката се характеризира като специален
отрасъл на съвременната техника. Но не трябва да се смята, че тя е чисто техническа
дисциплина. Нейните задачи не се свеждат само до тривиално заимстване на натрупаните
от биологията знания за живите системи. Тя самата се занимава с изучаването на
биологичните системи и се опитва да разкрие закономерностите е еволюцията на живата
природа, за да се използват те за решаване на технически задачи. Например проявява
интерес към процесите от жизнените дейности на организмите, изучава ориентацията и
навигационните способности на животните, механиката на предвижването им,
архитектониката на растенията, към сложните бързопротичащи химични реакции в
живите клетки и други.
Основен метод за изучаване на живите организми и построяването на
бионичните системи е моделирането. Моделират се във вид на технически устройства и
конструкции онези схеми, които са залегнали в основата на съответните биологични
явления, стръктори и органи. За целта се използва математичнито и физичното
моделиране. Математичните модели се състоят от зависимости и уравнения в
диференциална форма. Физичните модели са действащи електронии, механични,
хидравлични или други устройства, които отразяват някой свойства или функции от
поведението на изследвания биологичен обект. В биониката се използват и естествени
модеки. Обикновенно при тях се изучава някои от по-сложните функции на организма,
например нервните клетки.
Биониката е тясно свързана с множество отрасли на техниката и приложните науки
– самолетостроене, космонавтика, корабостроене, строителни дело, сеизмология,
архитектура, медицина, технилогия на химичните производства и други. С всяка година
разширява границите си и прониква внови сфери на производството и научните
изследвания.[1]
В тази връзка осъществихме изследване, чиято цел е да се изследва развитиeто на
творческите способности у учениците от ІV клас при овладяване основите на биониката.
За реализирането на поставената цел бе необходимо да се решат следните задачи:
1.
Проучване на информационните източници по проблема.
2.
Разработване на концепция за осъществяване на експеримента.
3.
Подпор на дидактически инструментариум за осъществяване на
педагогическото изследване.
4.
Разработване на уроци за реализиране на експерименталното обучение.
5.
5.Анализ на получените резултати. Направа на изводи
Очакваният резултат, формулиран под формата на работна хипотеза е, че
прилагането на бионичния подход при задачи за проектиране, конструиране и
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художествено декориране ще доведе до повишаване на творческия потенциал у
учениците.
Обект на изследването са учебните резултати на учениците от ІV клас от ОУ “Д-р
Петър Берон” с. Коларци и ІV клас от НУ “Христо Ботев”, с. Каблешково, община Тервел,
област Добрич, от областта на техниката и технологиите.
Предмет на изследването са творческите способности на учениците,
участващи в изследването.
През първия етап - констатиращ експеримент (подготвителен етап)
определихме ЕГ и КГ и установихме тяхната еквивалентност с помощта на тест за
установяване на входно ниво. Разработихме инструментариум на изследването.
Изследването на ефективността на експерименталното обучение се осъществи по
следната система от критерии и показатели:
I.
Критерий. – продуктивност
Показатели:
– Брой на предложените решения
– Естетическо оформление, цветово изграждане на композицията.
II Критерий – оригиналност
Показатели:
– Добавяне на собствени елементи към задължителните в композицията.
– Степен на усвоеност на умението за постигане на оригинални и
целесъобразни решения при проектиране на технически обекти
Втория етап, наречен “формиращ експеримент”. През този период пряко или
косвено вниманието на учениците от експерименталната група се насочва към различни
задачи с познавателен характер, чрез които използват и обогатяват знанията си в областта
на биониката. На учениците се дава възможност в процеса на работа сами да изследват, да
сравняват природни и технически обекти, да експериментират различни подходи при
проектиране и конструиране.”
ІІІ етап – контролен (заключителен) експеримент – обхваща периода - месец
март 2012 год. - месец април 2012 год. През този период се измерват резултатите от
експерименталната работа (Приложение № 2). Извършва се анализ на получените данни.
Всички данни от различните етапи са обобщени и оформени в отделни таблици.
Експериментът включва следните теми от учебното съдържание: : „Робот в помощ
на човека”, „Автомобили”, „Жилища”, „Самолет”.
Вследствие на осъществения експеримент и установените резултати, могат да се
направят следните изводи:
1. За развитието на творческите способности на учениците в процеса на
технологичното обучение допринася предлагането на разнообразни варианти за
изпълнение на дадена задача, или провокирането на децата сами да търсят самостоятелни
алтернативни решения. За целта трябва да се обмислят възможности за внедряване на
проблемно - познавателни и проблемно - практически задачи, за да се постигне
ефективност. В тази връзка е необходимо да се планира използването на подходящи
интерактивни методи, които провокират активността на учениците.
2. Особено ефктивен подход в тази насока се оказва бионичния, при който се
заимстват идеи от природни обекти и се използват за създаване на оригинални решения
при проектиране на технически обекти.
3. Комбинаторните задачи за модулно конструиране също допринасят за развиване
на творческото въображение на учениците. Това са задачи, които преминават от решения
на „плоскостта” (при апликация и декоративната украса на разнообразни предмети,
проекти и други) към изграждане на конструктивно обемни решения. Увеличаването на
броя и промяна в размерите и конфигурацията на модулите, обогатява възможностите за
вариативност и комбинативност на крайните решения чрез съчетаване на два или повече
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модели от различни по свойства и характер материали (плат, тънка тел, хартия, дърво,
плат и така нататък).
4. Чрез предлагане на конструктивна дейност със заложен творчески характер се
дава възможност за развитие на творческите способности на учениците.
5 .
Учителят трябва да създаде педагогически условия за усвояване на знания и
умения от учениците чрез „откриване” и експериментиране, при което се провокира
създаването на нестандартни решения.
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ИЗГРАЖДАНЕ НА ОЦЕНЪЧНО ОТНОШЕНИЕ У 5-6-ГОДИШНОТО ДЕТЕ ЧРЕЗ
ОБЩУВАНЕ С ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА
Татяна Х. Тодорова, Евгения С. Иванова
Предучилищната възраст е период, в който се полагат основите на духовното
изграждане на личността. Предучилищното детство има особено значение в процеса на
приобщаване на човека към нравствените ценности. През този самоценен период детето
проглежда в света на “доброто” и “красотата” научава какво “трябва” и какво “не трябва”
да прави, т.е. това е периодът на въвеждане на детето в социалните отношения. В детската
градина се създават педагогически условия за обогатяване на социалния опит на децата и
за облагородяване на детската душевност.
Възпитаването на чувства като толерантност, съпричастност, съчувствие,
отзивчивост, добронамереност и други са от особено значение сега, когато обществото ни
се разделя на богати и бедни, когато нараства престъпността сред малолетните, когато
съдържанието на едни нравствено-естетически ценности се променя и придобива ново
значение. За да се стигне до устойчива нравствено-естетическа позиция, необходимо е
човек да притежава познания, които са станали негово лично убеждение, за да прояви
своето отношение чрез дейността и постъпките си. А когато детето е във възрастта на
първоначално натрупване на знания и умения за социалните взаимоотношения, от особено
значение се явява проблемът как то ще се ориентира в проявите на злото и доброто, на
красивото и грозното, на трагичното и комичното.
Детската художествена литература е едно от резултатните и емоционални средства
за приобщаване на децата към общочовешките нравствени ценности. Тя е едно от
изкуствата, с които те се срещат най-рано в своя живот. С литературните си творби
големите писатели и поети неусетно водят децата в света на прекрасното, но не само като
съзерцание или възхвала на красотата в природата и живота, а и като размисъл за
красивото и доброто в човешките взаимоотношения.
Художествената литература за деца е първооснова за формирането на детската
личност. Правилно подбрани и поднесени на слушателя-дете, произведенията от този вид
изкуство най-силно въздействат върху социалните емоции и чувства, активизират
въображението и мисленето, водят детето към изграждане на оценъчно отношение, което
определя целите на нашето педагогическо изследване.
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Предмет на изследването е формирането на естетическо отношение у 5-6-годишното
дете към художествената литература.
Обект на естетическото отношение в изследвания процес е езикът, разглеждан в
следните аспекти:
*Като средство за изразяване на съдържанието на естетическите категории,
разкрити чрез преживяванията и поведението на героите;
* Езикът на отделната творба в литературен аспект.
Основната цел, която си поставихме е да проучим ефективността на методиката за
поставяне на основите на естетическо отношение у детето към художествената
литература.
Така поставената цел е декомпозирана в следните задачи:
1. Засилване на интереса към художествената литература и създаване на
емоционална нагласа у детето за първична ориентация по отношение съдържанието на
естетическите категории: добро-зло, красиво-грозно, трагично-комично.
2. Създаване на елементи на естетическо отношение към отделната дума (епитет,
глагол), разкриваща психическото състояние на героите.
3. Естетическо отношение към цялостния литературен образ. Първи опити за анализ
и синтез на художествена творба и умение за вникване в съдържанието на пейзажното
описание като фон за развиване на психологизъм.
4. Чрез самостоятелното детското словесно творчество да се установи доколко са
осмислени естетическите категории и е изградено умението у децата за използване на
епитети, художествени изрази, глаголи и природни картини.
За установяване на резултатите от изследването са използвани следните методи:
водещ метод е психолого-педагогическият експеримент; помощни са – наблюдението
(пряко и опосредствано) и статистически – обработка на информацията от констатиращия
експеримент.
Психолого-педагогическият експеримент се проведе на три етапа:
 През първия етап се създава емоционална нагласа за първична ориентация по
отношение съдържанието на естетическите категории, като се засилва интересът към
художествената литература и се изгражда усет към изразната сила на думата.
 Във втория етап се работи за създаване на елементи на естетическо
отношение към отделната дума, разкриваща психическото състояние на героите. Дават се
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елементарни познания на детето за естетическата функция на епитета и глагола и
осъзнаване на думата като носител на някакво психическо състояние.
В опитната работа са потърсени отговори на следните въпроси:
o Може ли детето да съпреживее болката – физическа и духовна, какви чувства
поражда чуждата болка?
o Каква е ориентацията по отношение на изразителната стойност на думи и изрази?
o Каква е оценката на детето за приказката като цяло?

Третият етап е насочен към изграждане на естетическо
отношение към цялостния литературен образ, като се прави опит за анализ и
синтез на художествена творба и изграждане на умение за вникване в
съдържанието на пейзажното описание като фон за развиване на
психологизъм.
Детското словесно творчество се анализира като средство за проверка на изградено
естетическо отношение.
Резултатите се отчитат по два качествени признака:
 Първият качествен признак е: осмисляне на естетическите категории. При
анализиране на детските разкази проследихме с какви понятия си служи детето, за да
изрази смисъла, който влага в категориите: зло, грозно, красиво, добро, трагично,
комично.
 По втория качествен признак: изградено умение у детето за използване на
епитети, глаголи, природни картини, се откроиха две особености на детските разкази:
първата е умението на децата да подбират и използват епитети, художествени изрази,
глаголи, чрез които се разкрива естетическото отношение към езика на художествената
литература; втората особеност е, че детето осмисля естетическите категории и свързва
тяхното проявление с подходящи изразни средства.
Резултатите от проведеното изследване потвърждават първоначалната ни хипотеза,
че изграждането на оценъчно отношение у 5-6-годишните деца чрез общуване с
художествената литература допринася за развиване на способностите им да преживяват
думите като жива реалност и така по-задълбочено да вникнат в съдържанието на
естетическите категории добро и зло, красиво и грозно, смешно и комично.
Необходимите условия за това:

непрекъснато да се работи за обогатяване на образно-емоционалния свят на детето;

да се осъществява целенасочена и системна работа върху езика на литературната
творба;

да се изгражда единство между конкретно-сетивното и логическото у детето както
при възприемане и осмисляне на художествената литература, така и при
самостоятелната му словесна творческа дейност;

да се търси път за поощряване на естествената изява на детето при съставянето на
разкази чрез подходяща емоционална творческа атмосфера.
Изграждането на естетическо отношение към езика е сложен процес, който оказва
влияние не само за изграждане на оценъчно отношение, но и за нравствено-естетическото
възпитание на детето на 5-6-годишна възраст. То е с отворени очи към красивото и
доброто.

1.
2.

ЛИТЕРАТУРА:
Георгиева, Ц. “Особености в преразказа на приказка на 5-6 годишните деца”. Дом,
дете, детска градина 6 (2001): 24-29.
Иванова, Н. Стимулиране развитието на детските речеви умения и способността за
разказване. // акад. сп. Управление и образование, кн.3, т.9, Бургас, 2013, с.126-129.
248

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Иванова, Н. Приказката като въздействие върху детската личност. // акад. сп.
Управление и образование, кн.2,т.8 Бургас, 2012, с.81- 84.
Иванова, Н. Някои подходи за обогатяване на детския речник чрез жанровата
специфика на приказката. // акад. сп. Управление на образованието, кн.2, т.8 Бургас,
2012, с.77-81.
Ковачева, Ив. Възможности за стимулиране на детското художествено мислене чрез
жанровата специфика на литературната творба. // Дом, дете, детска градина 3 (2000):
3-9.
Ковачева, Ив., Д. Убенова. Детето и светът на художественото слово: специфика на
работата с литературна творба в детската градина. 1996.
Николова, Н. Взаимодействие – дете – литературна творба. // Дом, дете, детска
градина 1 (2004): 3-9.
Якова, М., И. Ковачева. Проблеми на художествено-творческата дейност. Варна, 1992.
Татяна Христова Тодорова,
дипломант в специалност ПУНУП,
магистърска програма: „Иновационни технологии
в предучилищното и началното образование“
доц. д-р Евгения Стоичкова Иванова,
научен ръководител

249

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ПОДКРЕПЯНЕТО” В ПРОЦЕСА НА ФОРМИРАНЕ И
МОДЕЛИРАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО
Теодора Сотирова Екатерина Люцканова
Социалната работа, с „присъщата й интердисциплинарна ориентация и откритост
към цялото човекознание, интегрира за свои нужди, знание, техники, методи, подходи от
близки научни и приложни области (социология, психология, медицина, психотерапия,
педагогика и др.)” (Нунев, С., 2001, стр.48). Създават се условия за проява на богатство от
теоретико-приложни модели. Целта на тази публикация е да представим част от идеите на
теоретико-приложните модели на социална работа с когнитивно- бихевиористична
ориентация.
Основни представители в контекста на коментираната проблематика са Торндайк и
Скинър. През 50те години Торндайк извежда важен закон за ученето – закона за ефекта:
всяко действие, което предизвика удовлетворителен ефект в дадена ситуация е с
тенденция да бъде повтаряно в същата или идентична ситуация (Андреева, Л., 2007,стр.
305). Скинър утвърждава виждането, че „човешкото поведение е детерминирано,
предсказуемо и контролирано от обкръжението, като отхвърля психодинамичната идея за
интрапсихичните фактори и био-генетичното определеност” (Нунев, С., 2001, стр. 94). От
позициите на тази теория недаптивното поведение, което води до нежелани лични и
социални последици е резултат от учене. То може да се отслабва или да се елиминира, а
адаптивното поведение да се засилва или увеличава.
Ключова роля в теоретичната система на Скинър играе концепцията за
подкрепянето. Разработва „методика за формиране на поведението, известна още като
метод на успешното приближаване. Същността се изразява в поетапно подкрепяне на
реакции и поведение, които постепенно се подменят с други, стоящи по-близо до
желаните, като по този начин се върви стъпка по стъпка към набелязаната цел” (Нунев, С.,
2001, стр. 97). Приложението на тази концепция, нейните принципи и методически
конструкции „се разпростира в различни сфери, но тя е „една от най-значимите и имащите
отношение към социалната работа и социалната педагогика концепции” (Нунев, С., 2001,
стр. 97). Както беше споменто вече, в нея заляга виждането, че отклоненията в
поведението са резултат от погрешно учене в предходни периоди и в условията на
обкръжение, което го подкрепя и утвърждава. Най-общо, последствията от някакво
поведения могат да бъдат положителни или отрицателни. Спецификата в генерирането на
поведенчески проблеми
се изразява в най общ план така: идентифициране на
неподходящото поведение (симптоматика), което трябва да се отстрани и промени;
определяне на желаното поведение и необходимите за формирането му режими на
подкрепяне; създаване на обкръжение, в чиито условия постигането на подходящ начин на
живот става възможно при съобразяване със социално желано поведение. Техниките за
моделиране на поведението, в чиято основа стоят принципите на описаната теория
намират практическа реализация в различни институционални условия и при различни
видове неадаптивно поведение: в училища, при деца с проблеми в ученето и неприемливо
поведение; в специализирани клинични и социални заведения за деца с
противообществени прояви, и склонност да злоупотребяват с наркотици, за лица с
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интелектуална недостатъчност; при терапия на деца с фобии, хиперактивност и агресивно
поведение, при семейства с нарушени взаимоотношения между съпрузите. Не на последно
място е същественото присъствие на разнообразие от техники на подкрепление в
терапията и обучението на деца от аутистичния спектър.
Разбира се, всяка от програмите, интервенциите и системите на обучение носят
своята специфичност, но принципите, които стоят в основата им са общи. Те
представляват такива закони, каквито са физичните закони и при опит да се промени
чуждото поведение се използват тези закони, независимо дали се знаят или не. Често
обаче са използвани неправилно. Заплашваме, спорим, принуждаваме, лишаваме и
забравяме да похвалим. Независимо от това каква е задачата – да накарате 4 годишно
момче да се държи тихо и послушно пред непознати, да го оттучим да си гризе ноктите, да
спортува или да научи стихотворение, да започне да спазва правила – тя става лека и дори
забавна, когато знаем как да използваме тези прийоми. Основната задача в настоящата
статия е да ги представим в най-общи линии. Този подход на представяне е избран с
убеждението, че поднесени в такава форма се отнасят не само към професионалните
интереси на аудиторията, но и към личните и обществени такива, бидейки важен аспект
от всекидневните взаимодействия в социалното пространство.
В бихевиористичната теория на Скинър ключова роля играе концепцията за
подкрепянето, според която поведението (оперантното) се усвоява и съхранява в
непосредствена зависимост от режима на използваната подкрепа.
Скинър разграничава първични (храна, физически комфорт и др.) и вторични
подкрепящи стимули (внимание, привързаност, добри позитивни оценки, изобщо
социално одобрение). Вторичните са с по-силно въздействие върху поведението.
Вторичното подкрепяне е с особена ефективност и се генерализира, когато се обедини с
повече от един първичен подкрепящ стимул (например чрез парите може да се
удовлетворят други потребности като облекло, образование, услуги и т.н.). Те присъстват
в основните термини, които ще се коментират: положително подкрепяне, отрицателно
подкрепяне и наказание.
Всичко, което предизвиква поведенческа реакция е стимул. Сигнала на светофара,
звъна на телефона. Ако децата не се появяват при първо повикване – лошо владеем
управлението с помощта на стимули, ако се налага два три пъти да повтаряме, преди да се
изпълни нещо – имаме проблем с управлението чрез стимули. Всички сме чували как
някой родител крещи през прозореца, а детето не идва. Детето не е виновно. Родителите
са го научили на това. Те поощряват такова поведение с това, че не дават положително
подкрепление, когато то „слуша“. Точно в този момент то усеща възможността за
непокорство. Грамотните родители постъпват така: първо (времето на приучаване) викат
детето само тогава, когато са уверени, че то ще дойде. В този случай то се научава да
свиква да слуша. Вкъщи го посрещат с усмивка или нещо приятно – поощряват. Ако дете,
което са повикали да дойде не го е сторило, родителят не трябва да се замисля, а да излезе
да го хване за ръка и да го заведе вкъщи.
Положителното подкрепление.
Положителното подкрепяне е нещо приятно за обучаемия (похвала, ласка, добра
оценка), съвпадащо с някакви действия и водещо до увеличаване на вероятността от
повторение на тези действия. Подкреплението може да бъде и отрицателно – в онези
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случаи, когато обучаемият иска да избегне онова, което е неприятно за него. Ако имаме
поведение, което искаме независимо от това колко случайно се е появило, то може да се
усили с помощта на положителното подкрепяне. Например, ако искаме някой да ни се
обажда по-често по телефона, в момента в който чуем неговия глас и проявим радост
това ще бъде положително подкрепяне. Ако изобщо не ни звънят нищо няма да направим
– тук изобщо няма поведение, което да можем да подкрепим. А ето как може да
използваме отрицателно подкрепяне: „Защо не ми се обаждаш? Ти никога не ми се
обаждаш!“. Възможно е по този начин да се създаде ситуация, в която ако не ни се обадят,
значи ще избегнат неприятност или негативно чувство. Фактически това е обучение в това
да не ни се обадят.
Ето какъв пример дава В. Слуцкий ”Един познат беше увлечен по тениса. Един
ден решил да приложи метода на положителното подкрепление в своята игра. След
няколко дни той разказваше: „В началото се чувствах леко неловко, промърморвайки си
на всеки сполучлив удар „Браво Пит, Чудесно!“ В последствие играта ми започна да се
подобрява. Започнах да побеждавам онези, които доскоро не можех. Спрях да се
критикувам през цялото време и да се ядосвам. Ако ударът не се получи, нищо страшно не
се е случило, следващият ще е добър. Сега вече ми е смешно, когато видя някой да прави
тази грешка да се сърди и да хвърля ракетата. Аз знам, че това няма да подобри играта му”
( Слуцкий, В., 1992).
Подкрепянето обаче е относително понятие. Един и същ подкрепящ стимул за
различните субекти има различна стойност. Усмивката и похвалата не са подходящи за
подкрепление ако този, към когото са адресирани иска да ви извади от равновесие.
Подкреплението е нещо приятно, а в този случай на него ще му е приятно ако ви ядоса.
Следователно трябва да се знае в каква ситуация, какво подкрепяне е подходящо. Почти
всички деца обичат да ги хвалят, но ако детето има отрицателно отношение към вас, то
вашата похвала за него не е подкрепление.
В своята теория Скинър отделя особено внимание на аверсивните стимули
(болезнени, неприятни) при контролирането на поведението и в тази насока посочва два
основни метода – наказанието и негативното (отрицателно) подкрепяне (Нунев, С., 2001,
стр. 96).
Отрицателно подкрепление.
Ако положителното подкрепление е онова към което обучаемият се стреми, то
отрицателното ще е онова, което ще се старае да се избегне. Нужно е обаче то да се
отличава от наказанието. Наказанието се случва след поведение и няма как да се избегне
наказанието, като се измени поведението, тъй като поведението вече се е осъществило.
Детето, на което са се скарали заради ниска оценка не може да промени оценката, която е
донесло. Отрицателното подкрепление от своя страна, се дава в процеса на поведение
(Слуцкий, В., 1992). За да е ефективно прилагането на отрицателното подкрепление, то
трябва веднага да се прекрати при най-малкото подобрение на поведението. Детето трябва
да знае, че именно с поведението е провокирало отрицателното подкрепление. Ако това не
се осъзнава, ще започне да действа принципа „не са ме хванали – значи не съм откраднал“
считайки, че отрицателното подкрепление е чисто субективно. Интересно е, че има деца,
на които отрицателното подкрепление съвършено не действа, например бебетата. Те
просто не реагират на това.
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Наказанието се свързва със всеки аверсивен стимул, който следва или зависи от
появата на някаква реакция. Основната му функция е да намали вероятността дадена
реакция да се повтори и да принуди субекта да действа по определен начин (Нунев, С.,
2001, стр. 96). То може да е позитивно и негативно. Позитивното наказание се използва,
когато поведението води към болезнен изход с цел да го предотврати. Негативното се
състои в отнемането на позитивния стимул след дадена реакция или поведение.
Това е най-разпространения в практиката метод и в същото време най-грубият, и
неефективен способ за промяна на поведението. В повечето случаи не помага изобщо.
Защо? На първо място, наказанието не съвпада по време с поведението, а след като
отмине, поведението е вече такова, че няма нужда да се променя. Освен това, дълго
отложеното наказание децата изобщо не свързват с простъпката, а възприемат само като
безмилостна жестокост. Още, даже и човек да разбира защо го наказват, това не му помага
да промени поведението си. Наказанието не учи детето как да получава по-високи оценки.
Да се научиш да изменяш поведението си е най-висшата възможност на болшинството от
децата и възрастните, но не винаги човек може да проконтролира поведението си. Затова
ефекта на наказанието е, че децата просто да се плашат. То действа относително успешно
само тогава, когато нежеланото поведение още не се е превърнало в привичка и само ако
наказанието дойде неочаквано за възпитаваня. Изобщо при използване на наказанието
следва да се помнят следните моменти: детето не трябва да си мисли, че наказанието,
което му е наложено е отмъщение или произволно. Само когато то само признае, че е
наложено справедливо, има възпитателен ефект. Все пак крайната ни цел не да се възпита
страдание и неудобство, свързани с наказанието. Ако детето смята, че наказанието е
несправедливо по-добре да не се прилага, тъй като единствения ефект ще е озлобено дете.
Децата винаги възприемат като несправедливи наказанията наложени в състояние
на гняв или раздразнение. За това, ако все пак е преценено, че това е единственият за
ситуацията вариант наказанието трябва да се наложи със съвършено спокоен тон. Важно е
детето да разбере, че не искаме да го наказваме, че това е неприятно.
Желателно е предварително детето да знае кои негови постъпки биха довели до
наказание, още по добре е ако участва в изработването на такава система, тогава
наказанието се възприема като естествена постъпка. Ако е възможно, детето може да
предложи кой да поеме отговорността. Когато наказанието вече е наложено, никога
повече не трябва да се споменава за него, нито за наказателната постъпка, да не се
променя обичайният стил на общуване само заради тази постъпка, да не се сърдим и
обиждаме. В противен случай наказваме не само неговата постъпка, но и неговата личност
(Слуцкий, В., 1992). Наказанието трябва да се прилага много предпазливо, защото към
него е прикрепена цената му. Цената при употребата на неприятни стимули, е че те ще се
върнат в същото количество, а може би и в същия вид (Михова, З., А. Николова, Ю.
Попова, В. Вълова, И. Георгиева, 1993, стр. 53).
Време за подаване на подкреплението
Подкреплението това е информация. То съобщава, какво точно се иска, какво е
нужно. Затова е необходимо подкреплението да се дава навреме. Закъснялото
подкрепление е най-голямата грешка, а ранното е неефективно. Например в зоопарка в
Бронкс имало горила. Служителите трябвало да я извадят от клетката, за да почистят, а тя
имала привичка да седи на вратата. Служителите я подмамвали с банани, с храна, но
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горилата не им обръщала никакво внимание, просто грабвала храната и пак бързо се
връщала на вратата преди да успеят да затворят. Повикали дресьор. Той обяснил на
служителите, че се опитват да подкрепят действие, което не се е случило, а това се нарича
подкупване (Слуцкий, В., 1992). Не случайно едно от възраженията за употреба на
наградите е мнението, че по този начин се развива рушветчиййството. Дори и във
всекидневният живот подобна стратегия да означава, че подкупването е стимул, в
поведенческите програми се изчаква, докато индивидът се откаже от нещо (поведение) и
„заработи” своята награда.
Правилото при избирателния режим е такова: колкото по непредсказуемо е
подкреплението, толкова по-добре. Понякога е необходимо да се използва фиксиран и
избирателен режим едновременно. Така се налага, когато подкреплението във
фиксираният режим (когато обучаемият точно знае, кога и защо ще получи подкрепление)
се осъществява чрез твърде голям промеждутък от време. При това често се получава и
феномена на отсроченото начало, когато човек безкрайно отлага началото на някаква
работа. В този случаи е хубаво да се направи подкрепление именно за старт за работа или
да да се разбие целият процес на части, и да се дават подкрепления в избирателен режим
за всяка част.
Процес на изработване на поведение
До тук се коментираше как с помощта на подкреплението се закрепя поведение,
което вече го има. Но как да заставим някой да прави онова, което никога не е правил? За
целта е нужно да се установи ред от последователни цели (да се разбие задачата на етапи),
да се намери някакъв елемент на въведение, който се осъществява в момента и да се
използва като първа крачка. След това е нужно стъпка по стъпка да се върви към
поставената цел. Има два основни аспекта на изработване на ново поведение:
последователността от стъпки, необходими за изработване на новото поведение и
закономерности или правила, предписващи как, кога и защо тези типове поведения трябва
да бъдат подкрепяни. Ето някои най-общи правила, които посочва В. Слуцкий, а
способите и приомите са специфични за всеки вид обучение.
 изискванията трябва да се повишават постепенно, с неголяма градация, за да
може субекта винаги да има възможност да получи подкрепление. Силен риск е
ако критериите се повишат, така че да се налагат по-големи усилия сравнение с
предишни занятия. Поведението може да се наруши.
 в конкретния период от време да не се формира поведение по два критерия.
Дадената задача се оставя само тогава, когато е постигнат успех. Чак тогава
пристъпват към друга. Ако задачата може да се разчлени на компоненти и
последователно да се работи, обучението протича по бързо.
 планирането на програмата да осигурява информация какво ще се подкрепя понататък.
 ако една процедура не сработи, да се пробва с друга.
 да не се завършва етап (стъпка) без подкрепление. Това е равносилно на
наказание. Дори и малко разсейвайне в този момент може да наруши контакта
– подкреплението не постъпва, а детето се е справило добре. Това може да се
отрази лошо даже на вече добре отработено поведение, което се осъществява в
този момент.
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ако наученото поведение се влошава е необходимо да се преразгледа
процедурата на изработка. Най-бързия начин да се поправи такова влошаване
не е критиката или ученикът да се заставя да повтаря, докато го направи както
трябва. Ефективно е връщане в началото на процеса на изработване и много
бързо, отново да се премине целият път, подавайки подкрепления в нови
условия.
 при достигнат успех работата се прекратява веднага. Важно е на какво се
завършва, а не кога. Важно е да се завършва с нещо леко, което ще гарантира
получаване на подкрепление за това, че целият етап (процес) е запомнен като
удачен.
И накрая, как лошото поведение може да се използва като подкрепление, за да
насърчава желаното поведение? Според принципа на Примарк често появяващо се
поведение може да се използва, за да подкрепя по-рядко поведение. „Ще ядем десерта
след като си изядем основното ястие“. Според Ефекта на Примарк не е задължително
някаква дейност да е приятна, за да е полезна като подкрепител. Детето седи на масата.
Вечерята е сервирана. Другите членове на масата вече се хранят. Детето обаче не яде,
играе си с обувките. Обичайният начин за решаване на този проблем е очевиден:
Престани да си играеш с обувките! Яж си вечерята!“Играенето с обувките е високо
честотно поведение, а храненето нискочестотно (Андреева, Л., 2007, стр. 308). Затова ако
предложим „Първо вечеряй, а после си играй с обувките“ вероятно бихме имали по-голям
успех, но все пак избирането на неприятни дейности като високочестотно поведение не е
за препоръчване.
Представените прийоми (макар и в най-съкратен вид) не само, че не са непознати,
но и се ползват ежедневно. Ограниченията и неефективността обаче произтичат от
неправилното или ненавременното им използване.
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ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
СИСТЕМА
Теодора Л. Сотирова
Preschool WITHIN THE EDUCATIONAL SYSTEM
Teodora L. Sotirova
ABSTRACT: Pre-school education in Bulgaria is intended for all children aged 3 – years old
to entering the school (officially designated age is 7 years). The orientation in human values, the
formation of certain skills and habits to adapt to the new environment and activity (learning)
facilitate a smooth transition to schooling. Furthermore nursery aims to preserve and promote
the child's individuality to self-fulfillment. The meaningful enrichment experience of children in
kindergarten is a constant concern for educational institutions, various institutions and not least
of educators and parents.
KEYWORDS: preschool education, adaptation of children, succession, socialization,
kindergarten, preschool.
В последното десетилетие предучилищното образование се утвърди като основен
компонент на единната образователна система в нашата страна. Осветли се ролята на
предучилищното образование във формирането на човешкия капитал. Пред детската
градина се поставиха отговорни задачи за осигуряване на условия за ранно усвояване на
обществения опит, за комплексно развитие на способностите на децата и създаване на
предпоставки за формиране на творчески личности. Тези предизвикателства определиха и
челно място на предучилищното образование в националните приоритети в образованието
и науката.
Българският народ традиционно приема образованието като висша обществена
ценност и полага специални усилия децата му да го постигнат.
Законите за народната просвета през различните периоди, както и днес,
утвърждават народностния характер на образованието, достъпността и правото на
образование на всички без разлика по пол, възраст, националност, вероизповедание и
други. Българската образователна система през историческото си развитие се
характеризира със своя прогресивен напредничав характер, стабилност, висок обхват на
децата, добро качество на образование и възпитание на учениците [1], [2].
За кратък исторически период през XX век българското образование достига
европейско равнище. България е една от първите страни в Европа, в която още в края на
XIX век има задължително начално 4-класно образование. През първата четвърт на XX
век се въвежда задължително 7-класно образование, а през 60-те години и задължително
8-класно образование. Същевременно началната училищна възраст се установява на 6/7
години, а задължителната на 16 години и се изравнява с тази на развитите страни в света.
През изминалото столетие българското образование бележи високи успехи в ограничаване
на неграмотността, броя на неприбраните и отпадналите от училище деца, както и в
постепенното въвеждане на масова предучилищна подготовка и възпитание на децата. С
достатъчно основание може да се твърди, че в началото на XXI век има необходимите
предпоставки българското образование да се равнява с европейското и да се развива в
съответствие с европейските тенденции [2], [3].
Същевременно през последното десетилетие в нашето образование се наблюдават
някои негативни тенденции, които не могат да не предизвикват сериозно обществено
безпокойство.
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Предучилищното образование в европейските страни има дългогодишна история и
традиции при определяне на приоритетите и целите. Те винаги са били насочвани към
създаване на най-благоприятни условия за възпитание и развитие на малките деца преди
постъпването им в училище В последното десетилетие една от целите на предучилищното
възпитание е подготовката на децата за училище и осигуряване на равен старт за учене на
всички деца. Тази цел постави пред почти всички европейски страни задачата да разширят
материалната си база и да осигурят 100% обхват на децата поне в последната година
преди постъпването им в първи клас. За Франция например тази цел е постигната още
през учебната 1989-1990 година с 97% обхват на 3-годишните и 100% – за децата от 4 до
6-годишна възраст. Освен това предучилищното образование е поставено в системата на
задължителното образование, което гарантира приемственост между детската градина и
началното училище. Тази приемственост се търси както по посока на готовността на
децата за училище, така и по посока на образователното съдържание, образователните
програми, учебните планове и образователните технологии. Такива са тенденциите и в
Белгия, Италия, Испания и САЩ.
Общественото предучилищно образование в България също има своите основни
цели. Според Закона за народната просвета то е предназначено за всички деца от 3годишна възраст до постъпването им в училище (официално определената възраст е 7
години). Постъпването на децата в детските градини става по желание на техните
родители. Съществуват държавни, общински и частни детски градини. Системата на
предучилищното възпитание в България разполага с материална база, която е в състояние
да осигури 100% обхват на децата за целодневни грижи. Има какво още да се черпи като
опит от европейските ни партньори, като в частност не се забравя повишаването на
раждаемостта [2], [5], [6].
Основната цел на предучилищното образование в България е насочена към
предоставяне на възможност за всяко дете да развива максимално своите възможности и
способности. Ориентирането му в общочовешките ценности, формирането на определени
умения и навици за адаптиране към новата среда и дейност (учене) подпомагат
осъществяване на плавен преход към училищното обучение. Наред с това детската
градина си поставя за цел да съхранява и насърчава детската индивидуалност към
самоизява.
Важна задача на предучилищното възпитание е да създава условия за формиране на
положително отношение към училището и позитивна мотивация за учене, които са
съществени фактори за успех в училище. Ранното формиране на мотиви за учене
гарантира трайно положително отношение към тази дейност и създава условия за
формиране на мотиви за учене през целия живот. Тази предпоставка е от особена важност
за децата, които растат в неблагоприятна среда. В този смисъл предучилищното
образование има още една важна задача – да полага специални грижи за изграждане на
положително отношение към образованието и у родителите. Мотивираните родители не
създават проблеми за това, децата им да посещават училище.
Неизменно в своя живот всеки човек поне веднъж прекрачва прага на родното
училище, за да започне обучението си в различни области от заобикалящата го среда. В
предходните си 3 или 4 години е посещавал детската градина, като именно там за първи
път се е сблъскал с българската образователна система.
Днес сме изправени пред обществения дебат „За” или „Против” обучението в
детската градина? Това е въпрос, породен от противоречието игра – преподаване, тъй като
засяга различни подходи на обучението. Не е ли твърде рано да говорим за срещата на
детето с различните „науки”, след като за детството е присъща играта? Както казва
известният английски педагог и психолог Хенри Плакроуз „Игра е злочеста дума при
употребата й в образователен аспект — тя обърква родителите и тревожи
педантите”[5].
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Играта според известни теории се проявява в индивидуалния живот на всяко дете,
живеещо в социално обкръжение, поради желанието му да подражава и да открива нови
неща, да разширява границите на собствения си свят. Малките деца се учат чрез играта и в
този контекст от съществена важност е подбора на методите и средствата, чрез които да се
осъществи този процес. Практиката е наситена с факти за това, че по време на занятията
децата трябва да седят тихо и стриктно да изпълняват указанията на детския учител. Това
не е толкова лошо, ако те не питат често кога ще играят.
Държавните образователни изисквания за осъществяване на образователновъзпитателния процес в предучилищното обучение целят да избегнат тoчно този
дискомфорт у децата. Давайки свобода на творческата мисъл на учителя, програмите за
възпитание и развитие на познавателната активност на децата от 3 до 7 години отразяват
нови позиции при провеждане на образователно-възпитателния процес.
Узаконяването на важната роля на предучилищната подготовка на децата стана
наистина предпоставка за плавен преход към началното училищно образование. Например
дете, непосещавало детска градина, навлиза много по-бавно и трудно в учебната материя.
Докато в училище подрастващите получават знанията си в сух вид, то в детската градина
малчуганът има възможност под формата на игра да се вживее в ролята на героите, за
които му се разказва.
Благодарение на направленията по български език и литература [6], [7], децата
осмислят необходимостта от богатството на речника; научават се да съпреживяват с
героите от литературните произведения; активизират названия на родови и видове
понятия (животни – мечка, вълк, заек) и др.; разбират и осмислят звуковия анализ на дума
от три и четири букви; уточняват намеренията за построяване на разказ по представени
картинки; употребяват сложни съчинени изречения и осъществяват много други
образователни задачи.
Формирането например на математически представи у децата е първото им
докосване до математическото познание. Понятията и фактите на пред математическото
равнище се формират чрез абстрахиране в конкретни ситуации, без да се строят строги
научни теории. Децата се научават да класифицират, подреждат, съпоставят, изравняват,
броят, обследват, чертаят, съотнасят и дори да извършват прости аритметични действия.
Богатото математическо съдържание е основа за формиране на такива основни
математически понятия (като множество, число, геометрична фигура, единица мярка и
др.), които имат място в началното училищно обучение по математика.
Не бива да се пропуска и голямата роля на детската градина в успешната и
добронамерената социализация на децата в обществото ни. Ориентирането в социалния
свят се свързва преди всичко с възпитаване на самостоятелност и независимост като
доверие в себе си и в света чрез утвърждаване на детската индивидуалност при сравняване
с другите в процеса на целенасочено взаимодействие и сътрудничество с връстници и
възрастни; формиране на способност за адекватно реагиране в собствена и обкръжаваща
среда.
Ориентирането на детето в заобикалящата го среда се осъществява и чрез
използването на разнообразни дидактични материали по природен свят. Усъвършенстват
се възприятията и представите за живата и неживата природа, възпитава се отзивчивост
към възприемания свят (като преживяване на срещите с новото и необичайното);
пробужда се детското любопитство, наблюдателност и любознателност.
В контекста на изложените аргументи считаме, че цялостното обогатяване опита на
децата в детската градина е постоянна грижа на образователните институции, различните
учреждения и не на последно място на педагозите и родителите. Богатото учебно
съдържание разкрива пълноценно възможностите на детската градина, за да бъде тя
предпоставка за плавен преход към началното училищно образование и обучение на
подрастващите.
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Shumen

Мъжкото опитно педагогическо училище с пансион и стопанство – гр.Шумене
открито от Министерството на народното просвещение в началото на 1924-1925 учебна
година. То е единственото по рода си в цялата страна. Организирано е по образец на
училището в Яш-Румъния. За ползването на опита на това училище е изпратен специален
учител в Яш, който по-късно е назначен за директор на българското училище. Мъжкото
опитно педагогическо училище е открито на мястото на практическото земеделско
училище – Шумен, което е към Министерството на земеделието и държавните имоти.
Основната и главна задача на Опитното училище е да подготви учители за селските
първоначални училища, като им дава както педагогически, така и теоретични и
практически познания по земеделие. С това се е целяло учителят да бъде в полза и на
земеделските стопани. През 1937г. училището се слива с Опитния педагогически
институт, който се преименува в Опитен педагогически институт и мъжко опитно
педагогическо училище с пансион и стопанство. Оглавява се от един директор с
централно ръководство МНП.[1,оп.1]Времевите рамки на изследването са детерминирани
от периода на съществуване на Шуменското мъжко опитно педагогическо училище.
Нормативната уредба на дисциплината на учениците в средните училища в
страната през периода на съществуване на Шуменското опитно педагогическо училище се
съдържа в следните нормативни актове: Правилник за народните и средни училища от
1926г. [2] и Правилник за народните и средни училища от 1929г. [3] Тези нормативни
документи включват норми на поведение на учениците, които целят да превърнат
училището не само в образователна, а и във възпитателна институция. Правилата не са
ограничени в рамките на училищния ред, а обхващат поведението на учениците и извън
училището. Правилниците посочват и методите, чрез които се регулира поведението на
учениците. Акцентира се върху негативните въздействия. Нежелателното поведение,
свързано с неизпълнение на задълженията и пренебрегване на забраните, се санкционира
със съответни наказания.
За дисциплината на учениците в Шуменското мъжко опитно педагогическо
училище през този период може да се съди от вида на нарушенията и съответните
наказания, които са налагани. Интерес за изследването представлява характера на
простъпките, предизвикващи съответните административни наказания. Цитираните подолу протоколи от заседанията на Учителския съвет на Шуменското мъжко опитно
педагогическо училище илюстрират някои от типичните случаи на нарушаване на
дисциплината в училище и извън него и съответните санкции, наложени на провинилите
се.
Въз основа на ексцерпирания материал може да се класифицират най-често
срещаните простъпки и съответните наказания, предвидени за тях, в следните групи:
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1.Нарушения, свързани с неуважение към учител.
За грубо, арогантно и непристойно поведение към учител, учениците обикновено
се наказват по § 348 буква ,,з‘‘ от правилника за училището – със забележка или по § 348
буква ,,ж‘‘ – забележка и мъмрене пред учителския съвет, с предупреждение, че ако не
променят поведението си, ще бъдат изключени.
В протокола от 16 ноември 1926 г. пише:,, …ученика Васил Николов със
съдържанието на думите си, с тoнa на разговора и с държанието си въобще е изказал
негодувание спрямо учителя си Ем. Дамянов, като явно е демонстрирал недоволството от
работата и учителя пред цялата група; 2) Че тази му демонстрация се отразява много зле
върху дисциплината не само на класа, но и върху цялото училище; 3) Че в края на
миналата учебна година ученикът за демонстрация против униформеното облекло и
арогантно държание спрямо Директора на училището е наказан по § 348 буква ,,ж“; 4) Че
същия ученик е постъпил в началото на учебната година с поведение Добро(4); 5) Че
всички тези мерки в миналото, както и тазгодишните напомняния и бележки правени му
от някои учители, не са указали никакво влияние за поправяне на ученика, за това
комисията предлага да бъде наказан по § 348 буква ,,з“ със забележка”[1, а.е.108].
Неуважението към учител е често срещано нарушение. То се проявява не само
индивидуално, а понякога и групово. Такъв е случаят, описан в доклад вх. № 783, дело №3
от 26 май 1932 г.: ,, … На 24 май вечерта, когато учениците си лягали наставникът г.
Андрей Кочев влиза в спалнята на 4 клас, за да обърне внимание на учениците да не стоят
по прозореца, непосредствено след излизането на г. А.Кочев от спалнята почти всички
ученици от гореспоменатия клас освиркват по един най-брутален начин г. А.Кочев. При
повторно влизане на г. А.Кочев да узнае защо правят това учениците се умиряват за да
повторят освиркването отново при излизане на г. наставника.
На 26 май вечерта след молитва за лягане наставника г. А.Кочев влиза в спалнята
на учениците от 6 и 7 класове, за да види дали всичко е в изправност, както и да прегледа
болния ученик от 6 клас Крайчо Йотов. На излизане всички ученици от 6 и 7 класове го
освиркват, изключение е направил само ученикът Карачоров от 7 клас. Наставникът влиза
отново и почва да пита под ред кой е свирил. Даже и болният Крайчо Йотов, на комуто
преди пет минути г. Кочев е поставял тухли, за да намали болките му, е
свирил.Комисията, като има предвид показанията на учениците и тия на г. Андрей Кочев
Предлага:
Всички ученици от 4, 6 и 7 класове да бъдат наказани по § 348 буква ,,ж‘‘ от
правилника за училището, със забележка, т.е. МЪМРЕНЕ ПРЕД УЧИТЕЛСКИЯ СЪВЕТ.
Забележката: Родителите на ученици, наказани по тая буква, се предупреждават, че ако
ученикът държи и за напред такова поведение, ще бъде изключен‘‘[1, а.е.115].
2.Нарушения, свързани с излизане в града без разрешение.
Тези нарушения се наказват изключително строго. Параграф 327 от правилника на
училището гласи: ,,Ученици, които са излизали в града без разрешение от директора, се
изключват завинаги от училището ‘‘, а според § 328 ,,ученик, който е закъснял вън от
училището повече от определеното време, се наказва дисциплинарно и се лишава от
излизане в града за два месеца, ако това се повтори се изключва от училището‘‘. Ученици,
които са излизали в града без разрешение и след определения час, обикновено се наказват
по § 348 буква ,,и‘‘ от правилника на училището, т.е изключване от всички училища в
Царството, с право да се явят в друго училище след две учебни години или по § 348 буква
,,з‘‘ от правилника на училището, т.е изключване завинаги от същото училище, със
забележката: ученици наказани по тая буква се допускат в друго училище с приемен изпит
по разликата от материала по предметите в програмата (чл.139 от Закона за народното
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просвещение) и корекция: да постъпи тутакси в друго училище. Поведението им се
определя на укорно /2/.
В Протокол от 2 септември 1928г. пише: ,, На 2 септември 1918 година ученикът от
7 клас Бойчо Иванов Драганов от с.Драгоево Преславска околия е отсъствал при четенето
на вечерната молитва и лягането на учениците. Завърнал се в училището към 21 часа,
когато всички ученици са били вече легнали. Запитан още тогава – преди да влезе в
спалнята, къде е бил, ми отговори, че е бил из района на стопанството и не чул звънеца.
Виждах, че лъже, вследствие на което го запитах повторно да ми каже къде е бил, обаче
ми повтори същото.
На следващия ден, ръководителят на полските работи г.Никола Монев ми доложи,
че видял Бойчо Драганов към 20 часа в града, и също така го е виждал там и друг път.
Извиках веднага Драганов и го изобличих за снощната му лъжа, като му казах, че на
основание § 327 от Правилника на училището, го временно отстранявам. Запитан дали е
знаел постановленията на § 327 от Правилника отговори, че ги е знаел, защото на няколко
пъти по-рано са били четени пред учениците, и въпреки това е отишъл в града, като не
можа да посочи никакви причини за това си отиване и че не е получил от никого
разрешение за това.В следствие на горното и на основание § 327 от Правилника,
изключвам ученика Бойчо Иванов Драганов от 7 клас при повереното ми училище‘‘[1,
а.е.108].
3.Нарушения, свързани с четене на комунистическа литература.
За внасяне в училището на комунистическа литература и анархистични книги
учениците се наказват по § 348 буква ,,и‘‘ от правилника на училището - изключване за
една година от всички училища в Царството, с право да се явят в друго след изтичане на
наказанието или по § 348 буква ,,з‘‘ – изключване от същото училище с право да постъпят
веднага в друго. Ако ученик бъде заловен да чете или да прикрива такъв вид литература и
няма доказателства, че той самият я е внесъл, то тогава се наказва по § 348 буква ,,ж‘‘ –
последно предупреждение или по § 348 буква ,,е‘‘ – строго мъмрене.
В доклад №1167 от 28.10.1932г. пише: ,, Комисията назначена от Г-н Директора в
състав: председател Г-н М.Димов и членове Г-н К.Граматиков и Г-н К.Марковси за
разследване простъпките на ученици обвинени във внасяне и четене в пансиона на
комунистическа литература.
Стойне Лазов Бапкин призна и пред комисията това, което е признал и пред Г-н
Директора, и именно: че е бил подлъган от по-големи другари, вече не ученици, да внесе и
чете в пансиона комунистическа литература. Бившият ученик Петър Лалев Коларов,
изключен от училището миналата учебна година, е идвал през лятото няколко пъти в
училището и донесъл следните комунистически книги и вестници: 1) Петгодишния план,
библ. ,, вестник-роман‘‘ №2, 2) Двубоят, разкази от Кръстю Белев, 3) РЛФ бр. 85, Поглед,
бр. 26, Работничка бр. 19 и Ехо бр.142, всички от тази година.Последните той поставил в
спалнята и казал на Банкин да ги вземе от там и да ги прочете, защото били ,, много
хубави ‘‘. Той вземал без да съзнава добре, какво прави и какви отговорности поема.
Книгите са стояли в пансиона две седмици. През това време той ги подвързал срито от
учител-наставниците и другарите си. Той съзнава, че е направил голяма грешка, но се
разкаял за направеното и ще покаже това с дела. Обещава не само да не чете повече такава
литература, но и действува върху другарите си, за да не повтарят неговата грешка и ако не
се поправят да ги предупреди и да каже на Г-н Директора.
Комисията предлага:ученика Стойне Бапкин да не бъде наказан за сега, защото при
наказанието което има вече, трябва да изключен, а това не ще доведе до неговото
поправяне, напротив ще го заведе на лош край и да бъде поставен под постоянен надзор
на директор, наставници и всички преподаватели. Комисията смята, че така ще се
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постигнат по-добри резултати за самия него и за пансиона, отколкото ако бъде
изключен‘‘[1, а.е.113].
4.Нарушения, свързани с кражба.
Учениците, които биват заловени в кражба, се наказват по § 348 буква ,,и‘‘ от
правилника на училището – изключване завинаги от всички училища в Царството или
само от настоящето училище, защото кражбата е твърде осъдително и непристойно
деяние, което по никакъв начин не се толерира от обществото.
В протокол №22 от 25 юни 1932г. пише: ,, … ЗА МАРИН ПЕТКОВ ПЪРВАНОВ от
4 клас:
а/ че от постъпването му в училището-пансион до края на годината е проявявал
системно наклонност към присвояване на чужди предмети, която наклонност въпреки
много съвети и предпазни мерки, се засилвала и давала основание да се предполага, че
имаме случай на болезнени предразположение – клептомания;
б/ че схващайки отговорността от такива прояви, винаги се е мъчил да заблуждава
разпитващите го учители, въпреки ясно уличаващите го данни и самопризнания и искане
прошка насаме от пострадалите му другари;
в/ че системните прояви в горната насока зле настройват съучениците му към него,
които го издирват от кръга на другарската задушевност и взаимопомощ, каквито
съществуват между пансионерите;
г/ че ученика не проявява задоволителен успех в училището, в което изискванията
са много по-големи от колкото в кое да е било друго училище;
д/ че стоенето на ученика с такава наклонност е крайно неудобно за пансиона,
където всичко частно и държавно имущество не се заключва, за да се възпитават в
учениците – утрешни учители – възпитатели, честност, искреност и пазене на частните и
обществени блага.
КОМИСИЯТА РЕШИ:Да накаже МАРИН ПЕТКОВ ПЪРВАНОВ – по § 348 буква
,,з‘‘ от правилника за училището – изключване завинаги от училището, с право да постъпи
тутакси в друго училище, като държи изпит по допълнителния материал.Поведението му
се определя на укорно /2/’’[1, а.е.113].
5.Нарушения, свързани с неспазване на установения ред.
Непокорството, неморалните деяния и неспазването на установения ред от страна
на учениците се наказват със: строго мъмрене (§348 буква ,,е‘‘), предупреждение (§348
буква ,,ж‘‘), а понякога дори и с изключване (§348 буква ,,и‘‘) съгласно правилника на
училището.
Такъв е случаят, описан в Писмо до родителите на учениците от училището №
1005 от 22.12.1932г.:
,, Съобщавам ви следното:
От изпратените ви своевременно съобщение за успеха и поведението на сина ви сте
видели, че за непокорство, неизпълнение на установения ред, колективна демонстрация
против учител-наставника си и не изпълнение наредбите на директора на училището той е
наказан с строго мъмрене пред учителския съвет и предупреждение на родителите, че
ако ученикът държи и за напред такова поведение ще бъде изключен ( § 348 буква
,,ж‘‘ от правилника за училището ). С настоящето си се смятам за длъжен да ви дам някои
пояснения по тоя въпрос:
На 24 май т.г. вечерта учениците от 4 клас от повереното ми училище, в знак на
протест против наредбите на правилника за училището и техните приложители: директор,
учител-наставници и учители, си позволиха да освиркат учител-наставника г.Андрей
Кочев. На 26 с.м., за подкрепа на учениците от 4 клас, същото повториха спрямо същия
263

наставник, който тогава беше и мой заместник, и учениците от 6 и 7 класове. Вследствие
на гореизложеното и на основание § 199 от правилника за училището и по мое нареждане
по телефона от гр.В.Търново, където по него време бях по служба, заместникът ми г.
Кочев на 27 май е извикал телеграфически родителите на 43 ученика, за да проучат на
място недоволството на синовете си, да видят поредките в училището, да кажат своето
мнение и др., за да може управата на училището да направи потребното”[1, а.е.114].
6.Фалшифициране на документи.
Това нарушение се санкционира най-строго. Ученици, които са фалшифицирали
документи, се наказват с изключване завинаги от всички училища в Царството - § 348
буква ,,и‘‘ от правилника на училището. Това е отразено в Писмо на директора на
училището до Министерството на народното просвещение№683, от 16.09.1927:
,,Донасям в Почитаемото Министерство, че в повереното ми училище са постъпили
документи на следните ученици: Маринов Никола Иванов от с. Демир-ханлий
Провадийска околия, Иванов Иван Филев от с. Демир-ханлий Провадийска околия,
Върбанов Цоньо Колев от с. Дралфа Поповска околия и Дамянов Николай Атанасов от гр.
Шумен. Документите и на четиримата са поправени, както следва:
1/ Маринов Никола Иванов – кръщелно свидетелство № 48-5503, в което е казано
че е роден на 8 юни 1911г. е поправено че е роден в ,,1912 година‘‘, също така е
подправено и училищното свидетелство №16, издадено от Градинаровската народна
прогимназия, т.е. годината 1911 е поправена на 1912г.
2/ Иванов Иван Филев – е поправил в училищното си и кръщелно свидетелство
годината 1911 на 1912 година. Училищното му свидетелство №11 издадено от
Градинаровската народна прогимназия е представено заедно с кръщелното свидетелство
миналата учебна година за допускане на конкурсен изпит и е носило дата 16 февруари
1911г. , а сега същите документи са поправени на 16 февруари 1912 година;
3/ Върбанов Цоньо Колев също е поправил в кръщелното си свидетелство № 5/2712
и училищното си такова № 2 от Кьосенската народна прогимназия годината 1911 на ,,
1912 година ‘‘ .
4/ Дамянов Николай Атанасов родом от с. Дели Тутраканска околия е поправил
кръщелното свидетелство № 97-7184 от 21 септември 1911 година на 21 септември 1913г.
Същите не са допуснати до конкурсен изпит, понеже са представили нередовни
документи. Последните са задържани в Дирекцията.
Моля нареждане по въпроса.”
Отговорът на министерството се съдържа в Дело № 3, вх. № 1030, получено на
26.10.1927г.Наказанието е най-строгото, предвидено в правилника:
,, Съобщава ви се за знание, че се изключват завинаги, от всички училища в
Царството, за подправяне на документи, следните ученици:
1. Маринов Никола Иванов, роден на 8 юни, 1911г. в с. Демир, Провадийско,
завършил народна прогимназия през 1925/1927 учебна година в с. Градинарово,
Провадийско.
2. Иванов Иван Филев, роден на 16 февруари 1911 год. в с. Демир-Ханлий,
Провадийско, завършил народна прогимназия през 1925/26 учебна година в с.
Градинарово, Провадийско.
3. Върбанов Цоньо Колев, роден на 21 януари 1911 година в с. Дралфа, Поповско,
завършил народна прогимназия в с. Кьосе, Поповско.
Дамянов Николай Атанасов, роден на 21 септември 1911 година в с. Дели,
Тутраканско‘‘[1, а.е.108].
***
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Подбраният материал, подложен на щателен изследователски анализ, ни дава
основание за следните изводи по отношение на конкретните нарушения и наказания в
Шуменското мъжко опитно педагогическо училище с пансион и стопанство:
Дисциплинарните нарушения на учениците са разнообразни и могат да се сведат
до: неуважително отношение към учител, неподчинение, кражба, лъжа, измама,
фалшифициране на документи, излизане в града без разрешение, неспазване на вечерния
час, непочтително поведение, нарушаване на установения ред и четене и внасяне на
комунистическа литература в училището и пансиона. По-леките нарушения от страна на
учениците се наказват с: мъмрене, забележка и последно предупреждение. При посериозни нарушения, наказанието е изключване от училището завинаги или за определен
период от време, а за тежки нарушения като фалшифициране на документи и кражба,
учениците се изключват от всички училища в Царството,завинаги. Наказанията, които се
прилагат, са строги, тъй като се отнасят за бъдещи възпитатели и учители, които със
своето поведение трябва да служат за пример.
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ИНОВАЦИИ И ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИНОВАЦИИТЕ. УЧИТЕЛЯТ –
НОВАТОР В ОБРАЗОВАНИЕТО
Туркян Р. Юмер
Резюме: Настоящата статия се състои от увод, изложение и заключение.
В увода са посочени: идеята, целите и задачите.Изложението е разделено на две
части.Първа е теоретичната част. А втора – изследователската част.В заключението кратко
и ясно се обобщава всичко написано и посочено в изложението по темата.
Приносът на автора се изразява най- вече в това, че достатъчно ясно е представено
новаторството, иновациите в образованието и чрез анкетното допитване до учителите се
вижда отношението им към иновациите.
Ключови думи: иновация, иновационен мениджмънт, образователни иновации,
иновационен процес, образование, учител- новатор.
Иновациите в образованието
Общоприето е схващането, че образователната система е консервативна социална
структура, която трудно се променя и всячески се стреми да запази статуквото. Дали това
в действителност е вярно или е един от митовете разпространявани, за да се удържат
опитите за модернизиране и усъвършенстване? И да и не, защото промените в
образованието трябва да се правят внимателно, аргументирано и с ясна визия за целите и
резултатите.
Въвеждането на иновациите е онзи момент за модернизиране на образователната
система, който е нужен.
В изследването авторката си поставя за цел да проследи как внимателното
въвеждане на иновациите променя в положителна посока образователната система. Във
фокуса на изследването е въвеждането на иновациите, но и учителят като медиатор в
системата, който е призван да направи промяната, да я предаде по най-подходящия и
достъпен начин на ученика.
Темата е изключително актуална, защото светът се променя бързо. Образованието
също е част от промяната, защото в него базовите за всяка личност знания се преподават
от хора също търпящи промени и развитие.
Авторката вярно е уловила как въвеждането на иновациите променя
преподаването. Използването на новите технологии поставя на друг етап преподаването и
участниците в образователния процес.
Тя формулира много точно мотивите и значимостта на проблема, който изследва.
Преди да се анализира трябва да се проучат „отношенията и нагласите на учителите по
проблемите и отношението към иновациите в училище”.
Темата за иновациите и участниците в нея е многопластово разгледана.
Дефинирани са ролите и процесите, които трябва да се случат. “Иновациите изискват
съмишлениците в училище, защото всяка иновация нарушава твърде силно стереотипи и
установени отношения, създава често непредвидими конфликти, носи рискове от грешки и
даже от неуспех. На фона на установеното си удобство постмодерният човек не е склонен
да рискува заради евентуални ползи от бъдещето”. Според авторката иновациите се
случват благодарение на усилията и на ината на отделните учители или както тя ги нарича
„чудаци – самотници”. Те все още остават неизвестни, затворени в локалната си социална
общност, нерядко агресивно и нечистоплътно подлагани на съмнение и отрицание.
Авторката оптимистично констатира, че „някъде сред такива местенца може да се
пръкнат онези изненади, които достойно представят родното в педагогическите иновации
и в учебниците по педагогика и иноватика”.
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По нататък авторката на изследването проследява в исторически план настъпилите
промени в образователната система. Системата обаче често е подложена на политически
ограничения, които забавят нейната модернизация и предполагат плахост при прилагането
на иновации.
Процесът е двустранен. Първо - учителят трябва да мотивира себе си да въвежда
иновации. Той трябва да формира в себе си необходимост да надскочи своите знания, да
преодолее рутината и инерцията.
В тази посока, интересен е ракурсът, който предлага, за оценяване на учителя –
новатор. От една страна, двете понятия са тъждествени, заради априорното разбиране, че
учителят трябва да преподава новото. Тук вече идва и моментът на личната мотивация,
който, според изследването, е особено важен. Учителят - новатор ви изследването става
творецът, който чрез своята работа създава продукт или произведение на изкуството. Тук
тя доближава учителската професия до „високата” културата.
От друга страна, учителят – новатор не е непременно учителят с опит. Това вече е
модерният подход, който вярно отразява обективното състояние в училището.
Изследователят прави още нещо, много интересно. Създава скала за оценка на
учителя – новатор, като на върха е майстора – учител. Титла високо ценена във
възрожденското ни общество, но не остаряващо съдържание и днес.
Това отклонение беше нужно, за да се открои още един ракурс в иновационния
подход при анализа на иновациите и учителите – новатори.
Второ - училището трябва да създава условия на учителите, да ги поощрява в
търсенето и въвеждането на нови идеи и форми, за да постига по-добри резултати. В
днешния свят, който се движи основно от конкуренцията, училището трябва да стане
конкурентно само на себе си. Учителите да бъдат в непрекъснат процес на себедоказване
и доказване пред колегите си. Това предполага преодоляване на стереотипи. Това го е
забелязала и авторката, която сама е посочила два примера на училища, отличили се от
другите именно с иновативните въведения и тенденции, които очертават. Логично идва
разсъждението кои са бариерите. Правилно е отбелязано, че те са вътрешни и външни или
субективни и обективни. Затова теми причини са също изследвани чрез метода на
анкетата.
Обект на изследване са станали 30 от нейните колеги от начален и прогимназиален
клас на ОУ „ Христо Ботев“ с. Цонево обл. Варна.
За представителност и обективност на извадката тя ги структурира в три групи като
използва основополагащ принцип в изследването – представителност на извадката.
Ето и структурния анализ на участниците в анкетата:
Таблица 1. Разпределение на учителите според квалификационната степен
Квалиф. Степен Брой
%
Учител

11

37

Старши учител

17

57

Главен учител

2

6

Таблица 2. Разпределение на учителите по трудов стаж
Стаж
Брой
%
До 10 години

11

37

До 20 години

11

37

Над 20 години

8

26
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Таблица 3 разпределение на учителите според образователната степен
Преподава в...
Брой
%
Начален

16

53

Прогимназиален

14

47

Какво се постига с това? Може ли резултатите от изследването да бъдат
представителни за образователната система? Мисля, че да, защото в голяма част от
училищата учителите са с подобен стаж и категория.
Изследователят е извадил на преден план квалификационната степен на учителите
и стажа им. Важни индикатори за сериозността и достоверността на резултатите от
експеримента, който провежда. Според изследователя важен индикатор са учителите –
нейни колеги от основното училище, което още повече засилва достоверността и
истинността на фактите. Изследователят посочва още един момент. Това са кадрите, които
заради своя опит и възраст имат силна мотивация да усъвършенстват собствената си
преподавателска дейност. Друг важен момент са бариерите – външни и вътрешни.
Методът на изследователя – анкетата, достоверен и бърз.
Анализирайки своите данни, авторката прави следния извод: „Възрастовата
характеристика показва, че е равен броят на учителите до 10 години стаж и до 20 години.
Те са във възраст, в която се предполага висока степен на мотивация за прилагане на
съвременни методи на обучение в собствената преподавателска и изследователска дейност
и по-висока активност при усвояване на иновативни практики”.
След определяне на обекта на изследването, започва детайлния анализ защо и как
се случват или не случват иновациите в училището. Тя прави два теста. Първи тест – кои
са бариерите и как се проявяват те. Втори тест – мотивацията и професионалните
амбиции.
Какви резултати наблюдава? При първия тест се очертават два типа бариери –
външни и вътрешни. Това се извежда от представителната анкета, която съдържа 9
възможни отговора. Учителите, обект на изследването са посочили 6 от възможните
отговора, в три не са открили основания да ги отбележат. Като основна бариера се посочва
финансовата. Налага се изводът, че промените, въвеждането на иновациите изисква
финансова подплатеност – както за провеждането им в учебния процес, така и за
стимулиране на „различните” учители. Все още учителите не са напълно готови да правят
нещата без финансов стимул. Не бива обаче да ги обвиняваме в меркантилност, а по –
скоро да насочим вниманието си към преодоляване на инертността в системата, която по
дефиниция е консервативна. Средата трябва да се „взривява” и променя отвътре. Това
може да стане с финансово стимулиране в две посоки – на процеса и на учителя, кото го
провежда. Затова се налага най-вече отговор „6” – финансовият стимул, който е даден от
40 % от колектива на училището. Втори по сила аргумент е – разногласията и липсата на
информация. Не маловажен е и още един проблем – междуличностните отношения, които
в конкретния случай са между ръководството на училището и служителите, което влошава
средата и идват не добрите резултати от работата. Авторката извежда извода, че това са
сериозни бариери, които възпрепятстват развитието на иновациите в даденото училище.
Не пропуска да отбележи и причините, а именно:
- Недостатъчно финансово стимулиране на учителите;
- Недостатъчно задълбочено познаване на пълните възможности на иновативните
практики за постигане на образователните цели ;
- Липса на единност в колектива и от там възникване на разногласия.
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Вторият тест предлага 13 варианта за отговор. Анкетираните са предпочели да
отговорят на половината от тях, а именно само 7 отговора. 6 остават без уважение и
внимание от страна на учителя. Интересно е да се изследва защо е така? Само заради
субективната си оценка ли анкетираните са по-склонни да оценяват дейността си в попозитивен план? Ето защо с най-висок процент 40 е отговорът „високото ниво на
професионални амбиции, силна нужда да се постигнат високи резултати”. Следващи по
значимост критерии са необходимостта от контакти с интересни и креативни хора и
материалното стимулиране.
Интересен е изводът, че в колектив, в който преобладават старшите учители, има
високо ниво на професионални амбиции. Само че, за да се проявят е нужна подтикване и
подкрепа. Откъде може да дойдат? Изследването посочва, че е важна ролята на
ръководството на училището, което вече се натоварва с нови очаквания. Тук се получава и
разминаването – учителите са по-мотивирани и амбицирани да протичат иновации, но
ръководството на училището изостава.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение може да се отбележи, че изследването показва и пътя на
реформирането на образованието. Вътре в системата има готови вече хора с идеи, с
мотивация и амбиции. Пречката, която трябва да се преодолее не е обективна, а
субективна. Това прави нещата по лесни. Всеки трябва да преодолее вътрешните си
бариери, наложените стереотипи. Нужно е да се разбере, че ръководството на училището
и учителите са партньори в процеса.
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ПСИХОМОТОРНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА
ВЪЗРАСТ
Християн Йорданов Жеков, доц. д-р Пенака Кожухарова
Абстракт: Обект на проучването е психомоторното развитие на 5-7 годишни
деца в условията на целенасочена психомоторна дейност в детската градина. Предмет
на изследването са зависимости между психомоторното развитие и поведението на 5-7
годишни деца при целенасочена психомоторна дейност в детската градина. При
провеждане на проучването са използвани следните методи: извършване на наблюдение
за описание на методиката за психомоторна дейност в детската градина; проучване на
учебна документация, отразяваща методиката на психомоторна дейност;
осъществяване на беседа с учители и специалисти за процеса на осъществяване на
психомоторна дейност с децата. Изследването е проведено в Обединено детско
заведение №3 "Делфинче" гр. Варна в периода от м. януари 2013 г. до м. май 2013 г. с 5- 7
годишни деца в детското заведение.
Ключови думи: психомоторното развитие; предучилищно възпитание;
емоционално развитие; отклонения в поведението
Въведение
Днес психиката на децата е повлияна от глобализацията и развитието на
технологиите и се отразява върху психическото им здраве. Глобализацията и струпването
на много хора на едно място е свързано със стрес, несигурност, агресия и с ограничаване
на общуването. Н. Ауденховън и Р. Вазир отчитат, че днес децата са оставени сами да
изграждат представите си за света във виртуалното пространство, което често влиза в
противоречие със собствената им реалност. Те значително са затруднени при разделянето
на действителното от въображаемото и са объркани при вземането на решения.
Предучилищната възраст е период на чувствително усъвършенстване на нервната
система. Според М. Николова и А.Тачев при децата от 5-7 до 10 год. благодарение на
голямата възбудимост и подвижност на нервните процеси по-лесно се образуват условни
рефлекси и по-бързо се изграждат двигателни навици [1, с. 34]. През периода между 6-та и
7-та година, в резултат на интензивното развитие на психомоторните качества, се
усъвършенства моториката на децата. Динамично се развива бързината на простата
двигателна реакция, честотата на движенията, равновесната устойчивост.
Психомоториката ангажира детето чрез движение, но се интересува
не само от
тялото му, а от всичко, което то изразява: мисли, емоции, преживявания и лична история.
Вниманието на възрастния е фокусирано върху експресивността на детето – уникална и
глобална.Психомоторната практика поддържа връзката между тяло и дух, въображаемо и
реално, пространство и време, и развива възможностите за реализация и общуване с
обкръжението.
Бернар Окутьорие е създателят на залата по релационна психомоторика. Весела
Банова разработва и адаптира тази методика за медико-социалните домове в България,
като терапевтична практика [2]. Ние се опираме на нейната адаптация и елементи от нея за
приложение в общия педагогически процес.
Мотивът за адаптирането и апробирането на метода “психомоторика” в ранна детска
възраст е продиктувано от все по-нарастващата проблематика с трудната социална
адаптация на децата в детските заведения и дефицитно поведение, провокирано от редица
фактори на съвременната реалност (обездвижване, фрустрация, живот в стрес и дистрес,
прекъсната връзка с природата и непознаването на собствените възможности, прекалено
голяма публичност в детските заведения, дидактогенен синдром и т.н.
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Едната от идеите е организиране на среда за провеждане на дейности по
психомоторика като средство за превенция и намаляване на тревожността и агресията в
ранна възраст
Тази идея представлява поетапно организирано пространство от материали –
различни форми, материи и цветове, през които децата преминават, уреди с конкретно
предназначение за развитие на сензомоториката, фина моторика и специално подбрана
музика. Наличието на басейн в детската градина дава възможност за доразработване на
психомоторната методика в изпълнение на специални двигателни програми във водна
среда, което подпомага развитието на мозъчните структури и балансира психичните
процеси в ранна възраст.
Целта е превенция на детското психическо и физическо здраве от предучилищна
възраст чрез компенсаторни механизми и иновационни методи за преодоляване на
поведенчески и емоционални дефицити /агресивност, хиперактивност, тревожност.
Организирането на психомоторна дейност се развива във времето и пространството.
Използват се специфични материали и правила, които предават на залата по
психомоторика уникалност.Децата очакват тази дейност с нетърпение.Те помнят деня и
часа на нейното провеждане.Свързват ги със свободата на играта, движението,
изследването на различните измерения на пространството.Залата по психомоторика е
място, където се действа, където детето следва своето желание и където открива и изпитва
удоволствие, но тя също е и място, където управляват определени правила.Психомоторна
дейност в различни пространства: в зала, на открито на тревата или на спортната
площадка, в басейна или в самите помещения на групите.
В психомоториката се работи с потенциалните възможности на детето, като се
стимулира, а не се изхожда от неговите дефицити. Така детето изследва света според
възможностите си такива, каквито те са тук и сега.То ги разширява, следвайки собствения
си ритъм.Психомоториката се основава изцяло на доверие към детето, на това, което то
знае, да създаде, може да даде и да
Методика на изследването
Обект на проучването е психомоторното развитие на 5-7 годишни деца в условията
на целенасочена психомоторна дейност в детската градина.
Предмет на изследването са зависимости между психомоторното развитие и
поведението на 5-7 годишни деца при целенасочена психомоторна дейност в детска
градина "Делфинче", гр. Варна.
Цел и задачи на изследването
Цел на проучването е да се установят възможностите за използване на
психомоторната дейност в детската градина като превенция на тревожността и агресията в
детска възраст.
Във връзка с установената цел са поставени следните задачи:
1. Да се приложи методика за изследване на психомоторното развитие на 5-7
годишни деца в условията на детска градина "Делфинче, гр. Варна, въз основа на
извършен теоретичен анализ.
2. Да се опише, прилаганата в "ЦДГ Делфинче", гр. Варна, методика за
психомоторна дейност при 5-7 годишни деца.
3. Да се изследват психомоторни параметри в развитието на детето при провеждане
на психомоторика в детската градина.
4. Да се анализират и обобщят получените резултати и да се уточнят изводи и
препоръки за зависимости между развитието на психомоторната готовност и
намаляването на тревожността и агресивността в поведението на детето.
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Хипотеза на изследването: Ако в условията на детската градина се развива
целенасочено психомоторното развитие на детето това ще понижи проявата на
поведенчески и емоционални разсройства.
Във връзка с поставената хипотеза са формулирани следните критерии и показатели
на изследването:
А) Психомоторно развитие на детето: позиция на тялото; пространствена
ориентация: фина моторика на горни крайници: координация между горни и долни
крайници: умения за импровизация:
Б) Емоционално състояние и поведенчески прояви: взаимоотношения /
индивидуални връзки: влиза лесно в контакт с децата от своя пол; влиза лесно в контакт с
възрастните; общува открито с всички; има комуникативни трудности; опитва да отнеме
предмет от друго дете; волно / неволно причинява физически дискомфорт на други деца;
Емоционално състояние: с лекота изразява своите емоции; прикрива емоции;
пасивно поведение; изпитва яд /гняв при наличие на неуспех при изпълнение на
задачата;самоиронизира се при неуспех; поведението му е спокойно и адекватно; Ниво на
възприятие: възприема поставената задача и следва насоките; имитира децата; изисква
повторно обяснение на правилата.
Предпочитани игри: предпочита отборни игри; предпочита самостоятелни игри.
Методи и организация на изследването
При провеждане на проучването са използвани следните методи: извършване на
наблюдение за описание на методиката за психомоторна дейност в детската градина;
проучване на учебна документация, отразяваща методиката на психомоторна дейност;
осъществяване на беседа с учители и специалисти за процеса на осъществяване на
психомоторна дейност с децата.
Приложена е „Методика за провеждане на психомоторна дейност в детската
градина“ , която се реализира в ОДЗ „Делфинче“ гр. Варна.
Изследването е проведено в Обединено детско заведение №3 "Делфинче" гр. Варна в
периода от м. януари 2013 г. до м. май 2013 г. с 5- 7 годишни деца в детското заведение. В
детското заведение се обучават деца със специални образователни потребности. Едно
дете е под наблюдение. Тези деца са лесно възбудими, изключително чувствителни към
шума, вниманието им е неустойчиво, бързо се изморяват, има моменти, в които проявяват
агресия. Методиката за психомоторна дейност е насочена към универсална превенция и е
съобразена с техните индивидуални програми.
Методика за провеждане на психомоторна дейност в в ОДЗ „Делфинче“ гр. Варна
В условията на детска градина адаптираната методика се провежда в подготвената
психомоторна зала, басейна и двора. Там е мястото, където детето в организирана среда
по възможност със запазване на трите места (станции) ще се движи, преминава и изразява
емоционално.
Работи се с група от 5 до 12 деца. Може да се провежда в групите от детската
градина от обучена детска учителка или психолог. При необходимост за дете, което има
специфични потребности или дефицити, (свръх надареност с качества на новите
поколения), може да се води протокол за наблюдение.
А) Възпитателната психомоторна практика трябва да благоприятства
психомоторната експресивност на детето в следните области:
 Общуване
 Креативност
 Формиране на операционно мислене
Възпитателният маршрут в залата по психомоторика цели глобалното съзряване на
детето (двигателно, афективно и когнитивно), включващо 3 пространства /могат да се
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именуват станции или гари/, в които детето може да инвестира според собственото си
желание (Приложение5) :
 Място за сензорно-двигателно (сензо-моторно) удоволствие;
 Място за символична игра;
 Място за разграничаване (представяне на себе си).
Техниката на тази практика е ориентирана към манипулиране продукциите на детето
в различните пространства – стимулиращи манипулации за: сензорно-двигателно
удоволствие; конструиране и инвестиране в символичните пространства; умение за
представяне на пространствата.
Б) Практическа рамка на дейностите по релационна психомоторика
Организация на практическата рамка:
1. Време и периодичност (точен график за отделните групи).
2. Залата трябва да е голяма, чиста и светла с подходяща подова настилка,
температура на въздуха и цветове. Залата се структурира на три основни пространства,
всяко от които има определена доминанта, без твърди граници, всяко носи отпечатъка на
емоцията, символиката и сензорно-двигателното удоволствие, но и всяко пространство
благоприятства определен начин на изразяване.
3. Материалите включват различни меки форми, от разнообразни материи и цветове,
през които децата преминават и уреди, предназначени за развитие на сензомоториката.
Наличието на басейн в ОДЗ-то дава допълнителна възможност за използване на
пространствата около него за психомоторна дейност – надуваеми дюшеци, играчки,
постелки за изпълнение на сензорни и психомоторни двигателни програми, свързани с
развитието на мозъчните структури в ранна възраст и емоционалната балнсираност.
Три пространства отговарят на стадиите на развитие при децата, описани от Пиаже.
1. Пространство на сензорно-двигателно удоволствие.
Люлеенето (на въжета, върху топките, върху дадена тъкан), движението на идване и
отиване, извършвано в различни пози, позволява на детето да сменя напрежение и
отпускане и да разнообразява зрителните си опорни точки. То изпитва удоволствие от
играта с несигурността (страха от падането).
Въртенето (търкалянето по пода, претъркалянето около оста на тялото,
преобръщането), ротативното движение „чупи” всички опорни точки, свързани с
ориентацията, и детето развива овладяването на равновесието. Така то загубва опорните
си точки, които структурират неговото пространството, а после отново ги намира чрез
сблъсъка с даден елемент – пода, стената и пр. Тези дейности на люлеене и въртене често
провокират ликуване. Понякога те могат да доведат до по-дълбоки състояния и да
откъснат детето от външния свят. Тук е мястото на водещия да наблюдава децата, да не
изпаднат в хипнотична или регресивна опасност от люлеенето или зашеметяване по време
на бързото въртене.
Падането (от пейките, конструкциите от модули, надуваеми дюшеци и играчки)
позволява верижната смяна на пози, като детето играе със своето тегло – лети. Рязкото
приземяване върху дюшека му припомня неговите телесни граници и предизвиква
реакции, придружени с викове и смях, които свидетелстват за интензивността на
преживяваните опит и емоции.
Тези дейности вкарват в действие тоничната функция на детето и водят до промяна в
мускулният тонус, най-вече чрез промяната на равновесие/неравновесие. Те предизвикват
редуване на напрежение и отпускане, скоростта, изкачването, неподвижността,
несигурността и сигурността. Те позволяват да се изпитват усещания, свързани с
тежестта, центробежната сила, и отварят път за изразяване на емоциите.
Описаните движения освен, че доставят голямо удоволствие на детето,
благоприятстват и овладяването и модулирането на кинестатичните перцепции,
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участващи в структурирането на схемата на тялото и утвърждаването на удоволствието от
движението и удовлетворението от себе си.
Дейности ориентирани навън:
Детето включва катеренето, постигането на равновесие, тичането и скачането от
високо в дейностите по оригинален и често повторим начин. Когато детето достигне подобро владеене на височината, скоростта и координацията, то опитва необичайни, даже
акробатични номера.
Също така и всички останали моторни дейности, свързани с допълнителни сензорни
стимулации могат да се изнесат в други пространства със запазване на станциите, като
например: край басейна или в басейна или изнесени на открито.
Допълнително може да се организара преминаване по сензорна пътечка с природни
материали камъчета, кестени, жълъди, едър боб, коркови тапи, натрошени шишарки,
пясък. Може да има кутии с различни материали за тактилни усещания на ръцете
царевично брашно, картофено пюре, макарони и т.н.
2. Пространство на символична игра
Това е пространството, в което се осъществяват игрите, носещи дълбока сигурност:
 изграждане на конструкции и тяхното събаряне;
 появяване/изчезване;
 напълване/изпразване;
 отиване/идване.
Това е един театър на игрите „правене и разваляне” – строенето на къщи и игрите
“на ужким” са израз на потребността да се идентифицира с различни роли и персонажи.
Те дават възможност да се усвои едно пространство на проби и грешки.
3. Пространство за разграничаване или представяне
В него детето има възможност да застане на дистанция от интензивните си
преживявания по време на дейността. Да се възприеме и наблюдава себе си или връстник
пред огледалото. То може да рисува с тебешир върху дъска, да строи с кубчета, да
подрежда пъзел на пода, да моделира с пластелин с пълна свобода в действието и избора
на материалите.
Изобразителните и музикалните игри, основаващи се на принципите на
психомоторното възпитание имат своето място като техники за психомоторно
стимулиране и могат за бъдат изнесени извън залата за психомоторно занимание и
обособени в друго пространство.
Съдържателни аспекти на псхомоторната практика във възпитателната работа
с деца от 5-7 години.
Наблюдението на хора, движещи се по улицата, е достатъчно като потвърждение на
твърдението, че дори толкова проста двигателна проява или автоматизиран жест е
отражение на нещо специфично за всеки индивид, което наричаме личност. Например
начинът, по който човек поставя крака си на земята, интензивността, с която я атакува,
полюляването на стегнатите или отпуснати ръце, ритъмът са, колкото двигателни, толкова
и личностни характеристики.
Психомоторната практика във възпитателната работа с децата е добра възможност да
ги подкрепи в тяхната спонтанна двигателна активност, като цели:
 Откриването на границите на собственото тяло и способността свързана с
движението
 Откриване границите на взаимодействие с другите и заобикалящата ги среда
 Откриване и експериментиране с различните изразни средства
Съзрявайки неврологично, детето развива своята моторика, но едновременно с това
установява какви са нейните възможности и граници. Последните две са изцяло
културално повлияни.
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Способността за децентрация се развива към 7 годишна възраст у детето. За
деценрацията трябва да се разбира като възможност за детето да се дистанцира от своята
сензо-моторна и емоционална връзка с пространството, предметите и хората. Това ново
отношение се изразява чрез: угасване на емоционалната връзка с пространството,
обектите и хората като по този начин детето се отваря към реалността на забикалящия го
свят. Детето се отваря към анализирането /тук са въпросите как , защо, какво.../.
Залата по психомоторика е място, в което детето следва единствено своето
спонтанно желание. Целта е да открие и изпита удоволствие от връзката си с обекта.
Всички дейности са подчинени на естествения ритъм на детето и неговите потенциални
възможности. Някое дете ще преминава от дейност, в друга, друго може да инвестира
само една и съща, а трето да е статичен наблюдател. Правилото тук е, че „детето знае найдобре” и възрастния няма правото да му налага от какво да извлича сензорно-двигателно
удоволствие и с какво да се занимава. В психомоториката, всяко дете открива възможност
да разреши своите затруднения и да затвърди своите компетентности.
Психомоторното стимулиране не се състои само в специфични игрови дейности, а
обхваща всички взаимодействия между възрастен и дете.
Възрастният създава условия детето да извлича полза от психомоториката, като
придава стойност на всяка негова продукция, което на свой ред стимулира изграждането
на неговата идентичност.Да растеш означава да водиш битка и да се преборваш. Всяко
дете среща в определен момент подводна скала /голяма или малка, в зависимост от
контекста и неговия жизнен опит/. Дейностите по психомоторика му помагат да каже, да
преживее и да намери решение на трудностите, действайки креативно.
Анализ на резултатите от изследването
В залата на открито и във водна среда се наблюдават психомоторните параметри на
детето.
 начинът, по които детето се позиционира в пространството и използва
материалите;
 наблюдава се продължителността на активността и прекъсванията, които
провокират промяната в активността;
 как детето влиза в контакт с връстниците си или ги избягва, или не ги
забелязва.
Отчетени са следните обобщени резултати по критерии и показатели, които ще
представим в проценти и диаграми.
По време на провеждане на психомоторната дейност на децата в зала по
психомоторика и на открит терен по приетите индикатори се отчитат следните общени
резултати: 73% от тях се движат с изправена поза, децата с приведена / затворена позиция
са 19%, при 8% от децата позата е напрегната. Няма деца с лошо равновесие.
Тук освен, по съответните показатели се отчита и начинът, по които детето използва
пространството и материалите. С добра пространствена ориентация са 73% от децата, със
средно развита пространствена ориентация са 19% от децата, две от тях имат слаба
ориентация, което отдаваме на факта, че те са деца със специални образователни
потребности.
Ще отбележим, че през последния месец е приложена нова станция към средата на
психомоторната дейност - работа с цветен пясък, което разви фината моторика на горни
крайници и резултати за много добро развитие се отчита при 73% от децата, средно
развитие - при 19% от тях. Две от децата - 8% не се впечатляват от новата станция и не
изпитват желание за дейност в нея.
В пространство на символична игра се осъществяват игрите, които носят дълбока
сигурност: изграждане на конструкции и тяхното събаряне; появяване / изчезване;
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напълване / изпразване; отиване / идване; тетрализирана игра и пр. Това е един театър на
игрите "правене и разваляне" - строенето на къщи и игрите "на ужким" са израз на
потребността да се идентифицира с различни роли и персонажи. Те дават възможност да
се усвои едно пространство на проби и грешки.
Умения за импровизиране: високи резултати се отчитат при 72% от децата; 28% са
деца със средни резултати. Задоволителни и ниски резултати не са отчетени. Това е част
от психомоториката, която най- динамично се изпълнява от децата. Резултатите от
анализи сочат, че децата предпочитат отборните игри.
Преди началото на всяко занятие се припомнят правилата /позитивни послания/,
които трябва да се спазват: Децата, които се съобразяват с поставените правила и
възприемат поставената задача, следват правилата са 92% и не се нуждаят от повторение,
докато две от децата не успяват да ги спазват, имитират деца.
При психомоторната практика по време на тренировките по плуване наблюдението
се провежда посредством три станции - "Гмуркане и минаване през препятствия"
"Хвърляне на ринг в цел" и "Баскетбол". В Таблица за наблюдение на психомоторната
практика по време на тренировките по плуване се изписват: име на детето, пол, група,
възраст, дата на провеждане.
Отново са отчетени същите резултати: с добра пространствена ориентация са 73% от
децата, със средно развита пространствена ориентация са 19% от децата, две от тях имат
слаба ориентация, което отдаваме на факта, че те са деца със специални образователни
потребности и не участват във всички занимания по плуване.
Много добра фина моторика на горни крайници в стил кроул елемент, гръб елементи
са отчетени при 73% от децата; 19% - средно развита и 8% задоволителна.
Привикване с водната среда; изпитване подемната сила на водата; преодоляване
страха от непознатото и много игри във вода - това са основни задачи за стимулиране на
емоцията у децата. С тях също се експериментира нов подход, с цел по-бързо
преодоляване на някои чисто психически бариери, с цел по-резултатно усвояване на
първите плувни задачи. С лекота изразяват своите емоции във водата 81% от децат; по пасивно поведение се забелязва при 8% от децата, а спокойно поведение при 11% от тях.

Рис. 1
Взаимоотношения на децата в групата
Психомоторното стимулиране не се състои само в специфични игрови дейности, а
обхваща всички взаимодействия между възрастен и дете, между дете и дете. Как детето
влиза в контакт с връстниците си или ги избягва, или не ги забелязва, а също и с
възрастните, общуването с тях е отчетено при наблюдение на взаимоотношения и
индивидуални връзки между децата. В резултат на проведенот онаблюдение е установено
, че 73% от децата влизат лесно в контакт с децата от своя пол, дори и с различния пол;
също толкова деца имат лесни и безпрепятствени взаимоотношения с възрастните.
Комуникативни трудности се отчитат при 19% от децата; забелязва се в едно дете не
добро ваимоотношение с дете, като се опитва да отнеме предмет от него и не желае да му
го върне (Рис. 1).
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С лекота изразяват своите емоции 81% от децата и имат спокойно и адекватно
поведение. Прикриват емоциите си две деца; по 4% от децата имат по пасивно поведение
или изпитват гняв при наличие на неуспех, но самоиронизиране не се отчита при никое
дете (Рис2).

Рис. 2
Емоционално състояние на децата
Изследванията за прилагане на психомоториката показват, че когато протичането на
физическата дейност е придружено с положителни емоции и преживявания се повлиява на
повишаването на самочувствието, активността и настроението на децата. Тези резултати
не се наблюдават при децата, при които не се прилагат тези подходи.
Заключение
След провеждане на психомоторна дейност с 5-7 годишни деца можем да
направим следните изводи и обобщения:
1. Анализът на зависимостите между физическата и психическата дейност показва,
че положителните емоции и преживявания при двигателната дейност при провеждане
на Психомоторика в условията на детската градина допринасят за увеличаване на броя
на значителните корелации при елемента на „отпочинал” в следващи дейности.
2. Психомоторната дейност и настроението за „радостен”, „спокоен”, „доволен”
доказва, че е създадена разтоварваща, подкрепяща, позитивна среда в детската градина,
свързана с адаптиране на децата от към промените на средата и за активиране на
ресурсите им за действие.
3. Изследването
доказва, че
психомоторното движение
е повлияло за
предотвратяване и намаляване
на тревожността, агресивното поведение и е
позитивирало всички елементи на самочувствието. Бързината на движението е в
корелационна зависимост с елементите на активността - „бърз”, „подвижен” и от
„отпочинал” на самочувствието.
4. В дейностите по психомоторика детето търси и намира мястото си сред
връстници. Отработва се груповата увереност и индиректно се възпитават социални
компетентности и взаимоотнощения.
Постепенното угасване на емоционалната връзка с пространството, обектите и
хората и отваряне към света т.е. в даден етап от развитието си детето иска да действа, да
пипа, да пренарежда, да мести, да разглежда, да изобретява от това, което му е под ръка,
да изучава и да играе неограничавано. Психомоторната дейност в никакъв случай не е
само за пренасочване на агресивното поведение в приемливи форми или само и
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единствено за разтоварване. В нея от изключително значение е уважението към себе си,
към другите и техните продукции и към материалите.
Адаптирането на методите и средствата на психомоториката във вода способстват
прилагане на психомоторната дейност в различно пространство и доразвиване на
психомоторната методика във водна среда. По този начин, чрез плуване от най-ранна
детска възраст се възпита у децата положително отношение към спорта и в частност към
плуването; развива се най- хармонично опорно- двигателния апарат на децата, стимулира
се правилното дишане, кръвообръщението и обмяната на веществата. Чрез разнообразните
движения да укрепва здравето на детето и то да се закалява. Резултатите от дейността
по плуване с децата от ОДЗ №3 „Делфинче” доказват приложимостта на методиката по
психомоторика в необичайна среда, каквато е водата и способства за укрепване на
психичното и физическо здраве на деца преодоляване на поведенчески и емоционални
отклонения.
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