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ИЗГРАЖДАНЕ НА УСЕТ ЗА ЦВЯТ, РИТЪМ И КОМПОЗИЦИЯ У ДЕЦАТА
ЧРЕЗ ДЕКОРАТИВНОТО АПЛИКИРАНЕ
Анифе М. Джемалова, Димитър И. Балкански
Резюме: В статията се разглежда проявата на усет за цвят, ритъм и композиция у децата по време на
декоративното апликиране Цветът притежава естествено декоративно изражение, той е важно изразно
средство и багрената му характеристика е от съществено значение. Ритъм е повтаряне, редуване на форми,
големина, цветове и посоки, на един или няколко декоративни елементи и мотиви и свързващите ги
елементи и интервали между тях. Композицията в декоративно-приложните изкуства представлява цялостно
изграждане на художественото произведение, като се съгласуват нейните елементи – тема, идея, сюжет,
образна форма.
Ключови думи: декоративно апликиране, цвят, ритъм, композиция.

Основните принципи за изграждане на декоративната творба са: цвят, ритъм и
композиция. Творбите на декоративно-приложните изкуства намират широко приложение
при художествено-естетическото оформление на жизнената среда на хората. Като решават
едновременно и в единство практически утилитарни и естетически задачи, тези изкуства
принадлежат към дейностите, чрез които се създават материални и духовни ценности. Те
съхраняват и развиват традиционните национални и стилови особености на народното
приложно изкуство.
В декоративно-приложните изкуства цветът в много случаи има условен характер.
Той рядко съответства и не възпроизвежда естествения цвят на стилизирания обект от
действителността. В декоративно-приложните изкуства цветът е елемент на
художественото въздействие, свързано с фактурата на материала, подчертаващ формите
или ритъма на композицията. Цветът притежава естествено декоративно изражение, но в
отделни декоративно-приложни изкуства (художествен текстил) той е важно изразно
средство и багрената му характеристика е от съществено значение. Тези особености
определят основната отличителна черта на декоративно-приложните изкуства – тяхната
декоративност.
Цветът е предизвикал голям интерес у хората още от древността. Всеки цвят е имал
определено значение и е бил свързан с човешките качества или добродетели като
могъщество, достойнство, нежност, красота и т.н. През Средновековието всеки цвят е бил
символ: червеният – на огъня, синият – на въздуха, зеленият – на водата, сивият – на
земята и т.н. Но произходът и природата на цветовете остават загадка за хората чак от 18.
век, а причините за тяхното психологическо въздействие се изследват и до днес. В
произведенията на изобразителното изкуство цветът е средство за художествен израз, за
характеризиране на образите и един от основните композиционни фактори. В
декоративно-приложните изкуства той притежава и други качества съобразно
специфичните му декоративни функции.
С оглед на теоретичното изясняване на същността, функцията и основните
естетически проблеми на цветовете в декоративно-приложните изкуства, те могат да се
разглеждат в зависимост на тяхното оптично (импресивно), психологично (експресивно) и
символично (интелектуално) въздействие.
Оптично въздействие. Колоритът в декоративно-приложните изкуства е
продиктуван от природата, но е преобразуван и съобразен с декоративните функции на
изделието(творбата). При оптическото възприятие на цветовете от произведенията на
декоративно-приложните изкуства се изпитва естетическо удовлетворение от тяхната
хармоничност и равновесие. Това се дължи на качествата на цветния тон, на правилното
5

пропорциониране на различните по големина плоскости, различните по степен на
наситеност цветни съчетания и разнообразните видове ритми.
Психологично въздействие. В декоративно-приложните изкуства цветът се използва
и като средство за психологическо и експресивно въздействие.
―В изобразителната практика една от причините за възприемане на дадени цветове
като топли е тяхното асоцииране – със слънцето, земята и огъня, а на други като студени –
с небето, леда и водата. Установена и общовалидна е способността на топлите цветове да
въздействат върху психиката стимулиращо; докато студените цветове оказват
успокояващо и отпускащо въздействие― [2:108].
Цветовете в произведенията на изобразителното изкуство предизвикват сложни
емоционални състояния. Въздействието им надхвърля границите на непосредствените
усещания. Богатата гама от преживявания, предизвикани от цветовите съчетания, намира
израз в точни, макар и алегорични определения за цветовете:
червеният – активен, енергичен, възбуждащ;
жълтият – весел, привлекателен, ободрява;
оранжевият – жизнерадостен, пламенен;
зеленият – топъл или хладен, спокоен, предразполагащ към размисъл;
синият – нежен или дълбок;
виолетовият – сантиментален или печален и т.н.
Нарастващата необходимост да се изследват и изучават цветовете е причина за
оформянето на теорията за цветовете – цветознанието. Цветознанието е наука,
занимаваща се с изучаването на цветовете и приложението им в различни области на
живота – физика, химия, биология, астрономия, медицина, фотография, телевизия,
текстилна промишленост, паркоустройство и т.н. В изобразителното изкуство
цветознанието е самостоятелна територия.
В зависимост от различното емоционално въздействие върху психиката на човека,
цветовете се разделят на две групи – топли и студени. Топлите и светли тонове на
цветовете предизвикват радостни, оптимистични и жизнеутвърждаващи емоции в
декоративно-приложните изкуства. В колорита на произведенията от тези изкуства
преобладават именно такива цветови гами. Психологическото въздействие на колорита се
дължи на активното участие на червения цвят(между 60% и 90% ), чиито въздействие и
влияние у човека е възбуждащо, енергично и оптимистично. Неговото въздействие се
допълва от пурпурния цвят, който е пламтящ и жарък; от оранжевия – слънчев, празничен
и стимулиращ; от жълтия – радостен, свеж, лек; от златния – благороден и успокояващ.
Експресивността на тези топли цветове се допълва и подсилва чрез контраста със синия
цвят – студен, сдържан, тежък; синьозеления – хладен, затворен; зеления – отморяващ,
тих, мек.
Топлите пораждат чрез въздействието си усещане за топлина, радостно настроение,
напомнят цвета на огъня, слънцето, зрелите плодове. Топли цветове са оранжевите,
жълтите, червените, кафявите. Студените цветове създават чувство за студенина,
напомнят цвета на морската вода, леда, снега, лунното сияние. Това са сините,
виолетовите, синьозелените цветове. За да бъде един цвят студен или топъл, това до
голяма степен зависи от преобладаващия в него друг цвят. Например: зеленият е топъл,
ако в него преобладава жълт цвят и обратно – студен, ако в него преобладава повече
синия цвят. Топлите и студените цветове имат различно пространствено въздействие.
Топлите цветове биват възприемани по-близо от тяхното реално местоположение.
Студените цветове пък изглеждат по-далечни.
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―В декоративната изобразителна дейност широко се използват, червените, сините,
пурпурните, зелените и черните цветове. Комбинацията на два от тях – червения и синия
активно участват при оформянето на много орнаменти и декоративни композиции.
Употребявани обикновено в чистите им стойности, тези два противоположни цвята
изразяват категорично цветовия контраст, като взаимно повишават цветността, постигат
максимална противоположност и изразителност― [2:109].
Символно въздействие. При възприемане на цветовете на произведенията на
декоративно-приложните изкуства се пораждат различни асоциации, в основата на което е
символното значение на цветовете и техните съчетания. Например в комбинацията
―червено-черно― в древния Изток цветът на орнаментите, символизиращи небето, е черен,
а на земята е с червен. Съчетанието на тези два цвята изразявало идеята за сливането на
небето и земята (мъжкото и женското начало), като от това съчетание зависело
плодородието на земята и благополучието на живота.
Цветовете и техните съчетания като символи в декоративно-приложните изкуства
непрекъснато се променят и развиват. Миналата символика постепенно изчезва и се
забравя, отстъпвайки място на естетическо издържани, оптимистични колоритни
хармонии в съвременните декоративни творби. Цветовете в творбите на тези изкуства
играят първостепенна роля, създавайки емоционално-позитивни отношения на
съвременния човек към околната среда, подобряват и повишават степента на
продуктивност и чувство за уют и отмора.
Апликациите в детската градина по принцип е необходимо да се изграждат цялостно
в цветово отношение, като на децата се осигуряват едноцветни или двуцветни основи.
Най-големите шест-седемгодишните деца биха могли и сами да си ги подготвят, като
самостоятелно определят цветовите съчетания и съотношението между небе и терен. При
създаването на термично – фигурални рисунки и апликации, децата често променят
реалното съотношение между изобразяваните елементи, ръководейки се от чувството си
за равновесие в своите творби. Тази деформация се отнася преди всичко до човешките
фигури, но засяга и други обекти – къща, дърво и други.
Изразителността в детските апликации е тясно свързана с изключителния усет на
децата към цветовете и начина за съчетаването им. Те се стремят не толкова към
реалистично пресъздаване на околната среда, колкото към декоративната многоцветност.
Поради този факт в рисунките и апликациите им, могат да се забележат по-малки или поголеми отклонения от действителните цветове при изобразяването на предмети и образи,
на обстановка или детайли. Не е грешка, ако детето е излязло от рамките на обективното
цветово възпроизвеждане на действителността /например ако небето е нарисувано зелено
или червено, вместо синьо и т.н./.
Като средство за изразяване на отношение към нарисуваното, децата използват
линията,
цвета,
орнаменталните
изображения,
симетричните
композиции,
хиперболизацията /преувеличаване на отделни части на изображението, за да се подчертае
тяхната важност/ и символите. Самостоятелното търсене на изразни средства от детето е
малко ефективна, защото се осъществява по пътя на пробите и грешките и без вътрешна
убеденост от необходимостта на едни или други средства. Квалифицираното обучение по
рисуване помага на детето да овладее изразните средства на дадено направление в
изкуството. Детето усвоява лесно средствата в елементарната им форма. Рисунките на 5–
6-годишните деца разказват кое художествено направление определя изразните средства:
реалистичното, абстракционистичното или някое друго.
Чрез декоративното апликиране се цели децата да овладеят пространствено
рисувателния лист чрез редуване на цветове и форми и свободно да подреждат
декоративни елементи и мотиви. Усилията на учителя са насочени към създаване на
условия за развитие на чувство за ритъм и композиционен усет, като децата се насочват
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към самостоятелно композиционно и цветово изграждане на апликациите. Това се постига
при създаването на разнообразни декоративни образи и мотиви от едни и същи модулни
елементи – например цветя, риби, пеперуди и др.
При създаване на фризова композиция децата комбинират геометрични фигури и
изображения на цветя и животни, като ги залепят еднослойно или двуслойно върху
основата(бял или цветен лист). Учителят изяснява разнообразните възможности за
подреждане на декоративни мотиви върху основи с кръгла, правоъгълна, квадратна или
триъгълна форма (разпръснати свободно или подредени само в ъглите, по края, в средата
или комбинирано). Децата по свой избор подбират декоративните елементи по форма,
цвят и големина, самостоятелно определят начина на подреждането им.
При изграждане на декоративната композиция независимо от вида и, се прилагат
няколко основни принципа – ритъм, симетрия, асиметрия и контраст. Ритъмът има
широко приложение в декоративно-приложните изкуства. Понятието ритъм означава
повтаряне, редуване на форми, големина, цветове и посоки, на един или няколко
декоративни елементи и мотиви и свързващите ги елементи и интервали между тях. Той е
свързан с понятието метрично повторение, което се изразява с нарастване или
пропорционално намаляване размерите на изобразяваните елементи в декоративната
композиция.
Ритъмът се изразява в редуването или повторението на еднакви или различни
елементи в определени интервали: просто повторение на мотивите – 1, 2, 3, 4; ритмично
редуване на различни и равностойни мотиви – ритъм на смяната – 1, 2, 1, 2; ритъм на
връщането – 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1.
„Ритмично комбиниране на декоративни елементи и мотиви практически е с
неизчерпаеми възможности. Най-често намира приложение при оформяне на отворени
декоративни композиции, като се използва подходяща модулна мрежа – триъгълна,
квадратна, шестоъгълна и др. В декоративно-приложните творби ритъмът на линиите и
геометричните форми може да бъде: плавен, вълнообразен, скокообразен― [2:25].
При редуването на ивиците в чергата съществува определен порядък, които може да
се сведе до няколко основни принципа:
Ритъм на просто повторение. Една ивица се повтаря непрекъснато в топли или
студени цветове, като се търси ефект от контраста при редуването им.
Ритъм на редуване или просто групирани ивици. Две или повече групи от еднакво
широки ивици се редуват през определен интервал.
Ритъм на редуване на сложно групирани ивици. През определен интервал се
повтарят групи от ивици с различна ширина, вградени в една обща широка ивица.
Ритъм на редуване на сложно групирани ивици, получени посредством прибавяне.
Широката ивица се огражда симетрично с една, две и повече тесни ивици и така
получените групи се редуват ритмично.
Усетът на децата за ритъм, форма и големина се проявява и при разполагането на
декоративните елементи по отношение на една, две или повече оси на симетрия (при
украса на цветя, пеперуди, сурвачка и др.).
Много подходящи за изпълнение на орнаментални апликации от децата са
усвояването на силуетното и симетричното изрязване за получаване на мотиви (от сгъната
на две, три и повече пъти хартия с различна форма). При декоративната украса се създава
допълнителен ефект от контура, който се получава от двуслойното залепване на две
еднакви по вид, но различни по големина форми. В своите апликации децата се насочват
към използване на контрастни цветове или нюанси на един цвят, към типични за
народното ни приложно творчество цветови хармонии. С помощта на ритмичното
редуване на полукръгли и триъгълни форми (еднакви или различни по цвят, големина) в
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декоративната апликация се използва въздействието на вълнообразната и начупената
линия, с което се създават по-разнообразни и по сложни декоративни композиции.
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.
В обучението по декоративно апликиране се конкретизират задачите с оглед на
тяхното значение за развитието на децата от различните възрастови групи. Методите,
похватите и видовете занятия в детската градина са разработени във връзка с
изискванията за ефективност на обучението, за да се съдейства за развиване на
апликирането като творческа художествена дейност.
За декоративното апликиране на проект за китеници, килими е подходящо да се
използват както цветни гланцови хартии, така и да се припомнят упражненията на
различни акварелни техники - мокро върху мокро, мокро до мокро и др. Децата усвояват
апликирайки, че триъгълникът, правоъгълникът и ромбът са основните геометрични
фигури.
Изтъква се необходимостта от 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.
Важна особеност на декоративно-приложните изкуства – специфично
приспособяване, органично свързване на декоративния образ с характера на обекта, към
който се прилага.
Композицията в декоративно-приложните изкуства представлява цялостно
изграждане на художественото произведение, като се съгласуват нейните елементи – тема,
идея, сюжет, образна форма. Композирането включва разполагането на изображението в
условно или реално пространство – обемно или върху двуизмерна изобразителна
плоскост. Стилизираните природни или геометрични форми съставят декоративната
композиция, а основна градивна част е декоративният елемент. Декоративните елементи
са линии, точки, дъги, кръгли или капкообразни петна, растителни и геометрични фигури.
Подреждането, комбинирането и съчетаването на различни декоративни елементи
чрез стилизиране на натурата или в определена закономерна връзка се създава
декоративният мотив. Декоративният мотив може да бъде растителен, геометричен, с
изображение на животинска или човешка фигура. Той има по-цялостен, по-завършен вид,
но той е само съставна част на декоративната композиция.
Създаването на орнамента предполага комбинирането на няколко декоративни
елементи и мотиви, групирани около една точка(като център) или спрямо една, две или
повече оси на симетрия. Характерни за орнамента са силно стилизираните елементи от
действителността, своеобразното композиционно решение и условно символичната
трактовка на цвета и мотива. В зависимост от използваните елементи и мотиви, от които е
съставен орнаментът, той може да бъде растителен, животински, геометричен или смесен.
Според техниката и материята на изпълнение орнаментът се определя на релефен, плосък
или рисуван, печатан, бродиран, изтъкан, моделиран, щампован, инкрустиран, изкован,
отлят. В композиционно отношение орнаментът може да е отворен, затворен и във
формата на фриз. Освен тези видове, той може да е още епиграфски (съставен от букви и
надписи). Със специфични национално-исторически белези се отличават асировавилонските, античните, византийските, китайските и други орнаменти.
―Източник на създаване на орнамента в българското народно творчество е
ритмичната повторяемост на различни елементи в природата – цветовата украса на
животните, цветята и птиците, формата и строежът на листата. Орнаментът може да бъде
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открит в националния костюм, в керамиката и дърворезбата, в средновековната и
възрожденската ръкописна орнаментика‖ [2:16].
Орнаментът няма самостоятелно значение като художествено произведение.
Свързването на няколко орнамента съставят декоративната композиция. В някои случаи
орнаментът може да представлява вид декоративна композиция. Декоративните
композиции се определят на: декоративен фриз, отворена и затворена декоративна
композиция.
Фриз се получава, когато ритмичното редуване на декоративните елементи се
развива в хоризонтална лента или ивица. Фризът намира широко приложение в украсата
на съдове в определено функционално предназначение(вази, чинии, чаши).
Отворена безкрайна композиция се образува при ритмичното безкрайно повторение
на украсителните елементи във всички посоки. Характерна е с това, че украсителните
елементи се разполагат по определен начин в четири посоки – надолу, нагоре, вляво и
вдясно. Според начина на редуване на декоративните елементи и мотиви видовете
отворена декоративна композиция са: хоризонтална, вертикална, свободна, шахматна,
диагонална. Тези видове композиция подчертават плоскостта на декорираната повърхност
и се прилагат при проектирането и изработването на десени за текстил, тапети,
постилъчни тъкани. Ако украсата е разположена в затворено пространство – по ъглите
бордюрите и в централната част на предмета с определена форма квадратна, правоъгълна,
триъгълна, многоъгълна, кръгла, тогава се получава затворена композиция.
При проектирането на някои произведения на декоративно-приложните изкуства
(мозайки, гоблени) се използва и нефигуралната композиция. Тя има за обект
изобразяване на геометрични форми или съчетания от линии или петна чрез
възможностите на живописните декоративни средства. Нефигуралните композиции са
благоприятна основа за съставяне на силно контрастни, раздвижени абстрактни
композиции.
В произведенията на декоративно-приложните изкуства се прилагат два начина на
композиране на украсителните елементи и декоративни образи – симетрично и
асиметрично композиране.
Симетричното композиране е основен принцип, който се прилага често и се изразява
в повторението на еднакви елементи и мотиви. Декоративната симетрична композиция
отговаря във всички свои пунктове на принципа единство, създава усещане за ред.
Асиметрията е принцип, който се търси по-голямо разнообразие и движение.
Асиметричното декоративно построяване е свободно разположение на елементите, при
което някои части в декоративната композиция са уравновесени по отношение на други в
интерес на целостта. Асиметричната композиция предполага голямо разнообразие, което
поставя проблема за единство и е препоръчително разнообразието и да се компенсира чрез
равновесието.
В декоративната композиция широко се прилага контрастното съпоставяне на
композиционните елементи по: големина, цвят, форма, светлосила, движение.
Контрастният ритъм обогатява и усложнява декоративната композиция.
В декоративно-приложните изкуства много често се използва понятието декоративно
пано, което представлява една от формите на пространствено-естетическо оформление на
съвременната жилищна и обществена среда. Обект на творческо пресъздаване са
човешката фигура, птици, цветя, животни и геометрични фигури.
Основни изразни средства при изграждането на декоративните пана – композиция,
форма, цветови съчетания се определят в зависимост от мястото на паната в
архитектурната плоскост, от тематичното съдържание и от естетическите качества на
материала и техниката на изпълнение.
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В процеса на 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
обаче, тази условност на апликацията предоставя широки мащаби на детското
въображение.
Детето активизира своя минал опит, развива мисловна дейност при изготвянето на
различни декоративни 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 апликацията съдейства за естетическото възпитание на
децата. У тях се възпитават и умения за красиви цветови съчетания, когато самостоятелно
избират цветове и оттенъци. Положителните преживявания обогатяват не само детската
душевност, но изграждат отзивчивост към красотата от заобикалящата действителност.
Използвайки апликацията като средство за внасяне на красота в интериора и
дрехите, у детето се развива наблюдателност, то се учи да цени красивото. Декоративните
апликации са изпълнени с орнаменти, взети направо от природата. Апликацията се
свързва със създаването на красота и уют, което определя практическата й стойност. Тези
особености и предимства на декоративната дейност – апликация, я правят лесен и
достъпен начин за запознаване с народното творчество, а чрез него и с основните видове
декоративни композиции. В апликацията пред детето се поставя и готовият цвят, който го
провокира и подтиква за действие. Това е от особено значение за 5–6-годишните деца, тъй
като при други видове изобразителна дейност се затрудняват от направата на цвета.
Благоприятни условия се създават чрез апликацията и за запознаване с народното
творчество. То ги обогатява и развива, създава оригинална чувствителност към формите,
багрите и съразмерността.
От произведенията на народните майстори могат да се вземат идеи за елементите,
които се използват при апликациите. По този начин апликацията се явява като средство,
което може пълноценно да осъществи връзката с народното творчество. Предимството на
апликацията при запознаването с видовете декоративни 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 ленти, орнаменти,
изгражда мотиви, като спазва някаква последователност. То образува ритмични
съотношения, напомнящи тези от народното творчество. Като начало орнаментите, които
детето използва, са готови. Успешната работа с тях създава жив интерес към този вид
дейност. Най-често на детето се предлага да направи украса на плат, кърпичка, съдове и
други.
Апликацията е най-достъпният начин 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. Благодарение на народното творчество, в детските работи се
изгражда усет към красивите цветосъчетания, изящни форми, чувство за ритъм и други
композиционни умения. Традиционният народен текстил, с богатата си и разнообразна
орнаментика, композиция и колорит, е един от изворите на съвременната художествена
култура. Чрез апликацията се опознават цветовете и композицията, достига се до
същността на народното творчество. Като интересна и забавна техника тя привлича
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децата. Тя е лесна и достъпна за детските възможности, като в същото време създадените
чрез нея работи са с голямо художествено въздействие. Чрез нея се осъществява
приемственост между опита, натрупан в миналото и опита на съвременното поколение. А
без контакт с истинското изкуство не може да се ражда художествена култура.
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ТЕХНОЛОГИИ НА ПРОБЛЕМНО - РАЗВИВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ
Божена Л. Такворян-Солакян, Росица П. Михайлова
Резюме: Развиващото обучение от гледна точка дидактиката обхваща всички аспекти на формирането
на личността. На практика този процес протича слято в рамките на едно и също съдържание.
Ключови думи: развиващо обучение, технология , учене, учебна дейност.

Технологията органично е свързана със съдържанието на образованието. В процеса
на усъвършенстване на педагогическата технология – с компонентите на образователната
система: цели, съдържание, форми, методи, средства на обучение и се проявява различна
степен на консервативност. Най-често това се установява в професионалните аспекти на
обучение, като съдържанието се изменя само по структура, дозировка и логика. При това
то в много голяма степен определя процесуалната част. Обаче кардиналните изменения на
методите водят до дълбоки преобразования на целите, съдържанието и формите, а
принципното изменение на целите, съдържанието довежда на свой ред до преразглеждане
на процесуалните аспекти на обучението. По такъв начин технологията и съдържанието на
образованието адекватно се отразяват едно на друго.
Между технологията и съдържанието на образованието има още един опосредстван
компонент – учебника, играещ голяма роля в реализацията на посоченото единство на
съдържанието и технологията на обучение. Традиционната технология на обучението се
основава на авторитарната педагогика на изискванията. Учебната дейност е слабо
свързана с вътрешния живот на учениците, с техните многообразни потребности и
индивидуални интереси. Личностно-ориентираните технологии противостоят на
авторитарния, обезличен подход към детето в традиционната технология. Атмосферата на
любов, грижа, сътрудничество създават условия за творчество и самоактуализация на
личността. Своеобразието на парадигмите от цели
на личностно-ориентираните
технологии се състои в орентацията към свойствата на личността,нейното формиране и
развитие в съответствие с природните особености. Съдържанието на образованието е
средата , в която се формира и развива личността на ученика. На нея са присъщи
хуманистичната насоченост, хуманистичните норми и идеали. Технологиите на
личностната ориентация се опитват да прилагат методи и средства за обучение и
възпитание, съответстващи на индивидуалните особености на всеки ученик – използват
методите на психодиагностиката, променят отношението и организацията на дейността на
подрастващите, използват разнообразни и мощни средства на обучение ( в това число и
работа с компютри), преобразуват съдържанието на обучението.
Както е известно, теорията за развиващото обучение води своето начало още в
трудовете на Й.Х.Песталоци, А. Дистервег, К. Д. Ушински и други педагози – класици.
Солидна психологическа научна обосновка на тази теория прави Л. С. Виготски [1984].
В началото на 30-те години на XX век той издига идеята за обучение, чиято основна
цел е цялостното личностно развитие на ученика. Педагогическите въздействия
изпреварват, стимулират, направляват и ускоряват развитието на наследствените
предразположения и заложби. Развиващото обучение се основава на психическото
развитие, което е най-пълноценно, когато ученикът е субект на учебната дейност.
Висшите психически функции възникват и се развиват в процеса на обучението. Те не са
изначално вътрешни, а се формират пожизнено в резултат на овладяването на външните
средства на културното поведение и на мисленето. Всички висши психически функции са
интериоризирани отношения от социален порядък, основа на социалната структура на
личността. Цялата тяхна природа е социална: даже превръщайки се в психически процеси,
тя си остава квазисоциална.
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Всяка функция в културното развитие на детето се появява на сцената два пъти, в
два плана, най- напред в социален, а след това в психологически, отначало между хората,
като категория интерпсихическа, а след това като категория интрапсихическа. Един от
първите опити за създаване на цялостна дидактическа система за начално обучение, която
осигурява оптимално общо развитие на учениците, направи руският академик Л. В.
Занков, един от последователите на Л. С. Виготски. Под негово ръководство от края на
50-те години на 20. век в Русия се провежда експериментално изследване за изучаване на
обективните възможности на началното обучение с оглед постигане на значително повисоко цялостно психическо развитие на децата от тази възраст в сравнение с
традиционната методика. Издига следните нови дидактически принципи, върху основата
на които може да се повиши равнището на общото развитие на учениците:
I.
да се обучава при високо равнище на трудност. Да разкрива духовните сили
на детето, дава им простор за разгръщане и развитие;
II.
изучаване на материала с бърз темп. Отказване на еднообразното
повторение на по- рано изученото и непрекъснато обогатяване на учениците с все по-нови
и нови знания;
III.
водеща роля на теоретическите знания. Като мощно средство за развитието
на учениците и като основа за овладяване на уменията и навиците;
IV.
осъзнаване от учениците на процеса на учене. Произтича от дидактическия
принцип за съзнателност и благоприятства за формиране у учащите се на способност за
рефлексия;
V.
целенасочена и системна работа на учителя за развитието на всички
ученици, в това число и на най- слабите. Изоставащите ученици повече от всички други се
нуждаят от системна работа от страна на учителя за стимулиране на тяхното развитие.
Претоварването им с репродуктивни упражнения задълбочава изоставането им.
Тези принципи внасят съществени промени в използваните методи и
организационни форми:
 основното внимание се насочва към развитието на учениците;
 засилва се проблематизацията в обучението;
 създава се творческа атмосфера в класа;
 между учителя и учениците се установяват доверителни отношения;
 приоритетът на изложението на учебния материал от учителя отстъпва място на
преобразуващия характер на учебната дейност на учениците, на интензивното
индивидуално и колективно търсене, на инициативността и самостоятелността на
учениците.
Ескперименталното изследване установява, че децата, обучавани по системата на Л.
В. Занков, се отличават с твърде големи индивидуални различия. Същевременно в
сравнение с традиционната методика тяхното придвижване към по-високите степени на
психическото развитие е по- интензивно, особено по отношение на такива показатели като
наблюдателност, развитие на мисленето и ръчна изработка на дребни предмети. Този
развиващ ефект обаче си остава в рамките на традиционното начално образование, което
култивира у малките ученици емпирично съзнание и мислене. Анализът ми на други
концепции в тази посока ще се спре върху концепцията на Д. Б. Елконин и В. В. Давидов,
която е ориентирана към формирането и развитието на теоретичното съзнание и мислене
(Давидов, В .В.-1996).
Според тези автори възможностите на децата от предучилищна и от ранна училищна
възраст да овладеят много общи теоретични понятия са огромни и тяхното изучаване
следва да предшества действията им с емпиричните им прояви. Повишаването на
теоретичното равнище на началното образование благоприятства за интензифициране на
умственото развитие на децата.
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Без да се подценява значението на емпиричното съзнание, обучението е пълноценно,
когато формира абстрактно-теоретично мислене, способност за осъзнато и целенасочено
управление на поведението, активност и субектност в учебната дейност.
В основата на
развиващото обучение е теорията за формиране на учебната дейност и нейния субект –
учебника. Учебната дейност се разглежда като особен феномен, особен вид дейност, който
не съвпада с такива понятия като учене, обучение и усвояване при цялата им
взаимосвързаност. Тя е насочена към творческото преобразуване на изучавания субект,
позволяващо да се овладее теоретичното мислене, т.е. такова изучаване на материала, при
което се изяснява произходът, формирането и развитието на предмета или явлението.
Развиващото обучение се осъществява като целенасочена учебна дейност, в която
детето съзнателно си поставя едни или други задачи за самоизменение и творчески ги
постига. Концепцията за развиващото обучение на Елконин и Давидов започна да се
прилага в по-широк мащаб особено след 60-те години на 20. век, когато твърде голям
авторски колектив под ръководството на В. Давидов внася кардинални промени в
съдържанието на изучаваните в началното училище учебни предмети. В основата на
структурирането на учебния материал е системата от научни понятия, осигуряваща
формирането у учениците на всяко понятие на принципа на движението по спирала от
центъра към периферията. Постепенно се конкретизира и обогатява с по- частните
представи за него и по този начин се превръща в научно-теоретическо понятие.
Понастоящем в Русия продължават да функционират няколко изследователски центрове,
провеждащи, експериментална работа на основата на идеите на двамата учени.
Съществуват и редица други концепции за развиващо обучение. Едни от тях са
ориентирани главно към психическото, а други – към личностното развитие на учениците.
В концепцията на Е. Н. Кабанова-Мелер основно внимание се отделя на формирането на
т.нар. прийоми на учебната работа.Те играят съществена роля за умственото развитие на
учениците. Към тях се отнася сравнението, обобщението, наблюдението, разграничаването
на съществените от несъществените признаци, съставянето на характеристики на
изучаваните явления и др. Много важна роля играят и прийомите за управление на
собствена учебна дейност ( планирането, самоконтролът и оценката, организацията на
ученето и почивката и др.) Според авторката в условията на развиващото обучение се
формират обобщени прийоми за учебната работа, а обобщен показател за умствено
развитие е способността за пренос на прийома в нова ситуация.
В концепцията на З. И. Калмикова акцентът се поставя върху продуктивното,
творческото мислене ( гъвкавостта на ума) на учениците. Основни показатели според
авторката са : оригиналността на мисълта, бързината и плавността на възникването на
необичайни асоциативни връзки, способността да се видят новите функции на обекта, да
се намери непривично решение на проблема и пр. Продуктивното мислене има твърде
сложна структура. То включва както алгоритмични, така и евристични прийоми.
В концепцията на Г. А. Цукерман специално внимание се отделя на формирането у
учащите се на навици за общуване и учебно сътрудничество. Тук важни задачи на
училището са да осигури душевно здраве и емоционално благополучие на учениците,
както и да научи децата самостоятелно да се учат, да развиват интелектуалните
способности на всеки един ученик, неговото мислене, внимание, въображение, неговата
памет, речева дейност и др.
Следващата концепция , която беше обект на моето изследване, е на С. А. Смирнов и
тук в обучението се поставя основна цел включването на учениците в творческата
дейност, осигуряването на максимално развитие на техниките и способности. Според
автора за нейното реализиране благоприятства създаването на положителен емоционален
фон, широко използване на игровите форми , формирането на личностен /субект-субектен/
стил на взаимоотношения между учениците и между тях и учителя.
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Известна като концепцията за личностно – ориентирано развиващо обучение е
концепцията на И. С. Якиманска. Особено значение се придава на субектността на
личността ( на субектния опит на нейната жизнена дейност). Субективността на личността
се проявява в избирателността при познанието на света, в устойчивостта на тази
избирателност, в емоционално-личностното отношение към обектите на познанието.
Ученето не е пряка производна от обучението, а самостоятелен, индивидуален, личностно
значим източник на развитието. Технологията на личностно-ориентираното обучение е
своеобразно съчетаване на обучението, като нормативна дейност на обществото и
ученето, като индивидуално значеща дейност за всеки един учащ се.
Саморазвиващото обучение в концепцията на Г. К. Селевко поставя акцент върху
саморазвитието и самоусъвършенстването на личността. Ученикът се разглежда като
субект, но не и като обект на процеса на обучението.От дидактически позиции развитието
в процеса на обучението, разбирано като целенасочено и спонтанно формиране в
структурата на личността на едни или други новообразования, проявяващи се в дейността,
обхваща не само интелектуалната, а и всички други сфери на самоизява на ученика.
Представлява особен интерес становището на видния руски учен И. Я. Лернер по
въпроса за развиващото обучение от дидактически позиции. Самият той високо оценява
концепцията на В. В. Давидов, според която обучението може да стане пълноценно само
тогава, когато учениците усвояват принципите и начините на учебната дейност, когато то
осигурява теоретично равнище на мисленето вместо привичното, емпирично мислене.
Формирането на способност за творческа дейност у учащите се изисква специални
усилия, за да се овладеят нейните особени процедури (т. нар. „черти― на творческата
дейност): умение да се пренасят усвоените знания и начини за дейност в нови ситуации;
да се вижда проблемът; структурата на обекта; неговата нова функция; да се мисли
алтернативно; да се комбинират усвоените начини за дейност; да се намира нов начин за
дейност при наличие на известни начини.
Развиващото обучение от гледна точка на дидактиката обхваща всички аспекти на
формирането на личността. То не може да се ограничи с която и да е от посочените
психологически концепции, обобщени в този порядък. Новообразованията са много и са
до голяма степен специфични за различните компоненти на образователното съдържание.
Те могат да се конструират поотделно или обединено.
Настоящият теоретичен анализ доказва , че на практика процесът на формиране на
новообразувания протича слято в рамките на едно и също съдържание, макар и не
изведнъж. Така например новообразувания, обслужващи развитието на учащите се , са
възможни и в емоционално-ценностната сфера на образователното съдържание. Те се
проявяват в способността за емоционални преживявания и тяхното пренасяне върху
различни типове обекти. Усвояването на общата схема на учебната задача едва ли
гарантира правилното решение на всички нейни видове.
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ИНТЕГРАТИВНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И МУЗИКА
Боянка А. Радева, Димитър И. Балкански
Резюме: Статията обхваща въпроси, които засягат интегративната връзка между образователните
направления Изобразително изкуство и Музика, чрез които се обогатява асоциативното и образното
мислене и въображение на децата в предучилищна възраст.
Ключови думи: асоциация, интегриране, художествено възприятие, художествен образ.

Взаимодействието между изкуствата – Музика и Изобразително изкуство
продължава да доказва своята забележителна сила, затова смятаме, че взаимовръзката
между тези изкуства спомага за по-осезаемо възприемане и разбиране от подрастващите
на идеите и смисъла, вложен в техните творби.
Слушането на музика става на база въздействието на звуко-доминиращите елементи
на музикалната изразност, а самият физиологически механизъм на музикалното
възприемане се основава на система от връзки, изградени между сетивата (слухови,
зрителни, двигателни, тактилни усещания и възприятия). Колкото по-здрави са тези
връзки, толкова възпроизвеждането е по-пълно и точно. Практическият смисъл на
осигуряването на устойчиви връзки се крие във възможността възприемането да е
конкретизирано и по този начин – улеснено.
Първият компонент на възприемателния акт, при контактите на децата с
произведенията на изкуството, е художественото възприятие. Актуалността на
художественото произведение зависи от процеса на възприемане. В този смисъл се налага
да изясним и понятието художествен образ, защото без него няма и не може да има
изкуство. Първичният, сетивният образ е резултат от работата на сетивните органи, а
художественият образ се отличава със своята емоционална наситеност, специфична
закодирана изразност (според неповторимия език на съответното изкуство) на възприетата
от твореца действителност, пречупена през неговото верую, светоусещане, творчески
потенциал и естетически критерии на епохата, времето и ценностната му система, която
авторът приема или отхвърля.
Може с основание да се твърди, че сензорните процеси не могат да се отделят от
емоционалното натрупване. Трудно може да се отрече, например, емоционалното
въздействие на минорния или мажорния лад и ритъм в музиката, думите, цветовите гами,
т.е. различните изразни средства на различните видове изкуства. Те са именно
компонентите, които играят важна роля за умствената работоспособност в обучението.
Както вече стана ясно, предметът на нашето внимание ще бъде възприемането на
определен вид музика от децата в подготвителна група и степента на нейното адекватно
отражение в рисунката им.
Затова като първостепенни задачи си поставихме да разгледаме в психологически
аспект как се осъществява процесът на музикално-художествения образ у детето,
опирайки се на концепцията на А. Атанасова. Според нея то представлява резултат от
връзката между обективните средства на музикалната изразност (мелодия, хармония,
ритъм, тембър, динамика, регистър и т.н) и субективното разбиране от човека на тези
средства за изразяване, от неговите възможности да „възприеме” и „разчете”
музикалната информация.
В тази възраст се започва от нещо познато и конкретно – това са преживяванията,
емоциите, чувствата, настроенията на героите от музикалната творба: как са описани, с
какви изразни средства (каква е мелодията – плавна, с меки линии и движения или
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обратно – с резки спадове и върхове, бурно разчертани като посока, насочена, скоклива
като характер), в какво темпо се движи мелодията и цялостното музикално настроение,
какви са акомпаниращите гласове – допълват ли, уточняват ли, доразкрасяват ли,
обогатяват ли мелодията, как звучи тя – силно-тихо, цялата творба разкрива ли ни без
думи своята история и тази на героите, необходими ли са много думи, за да ги разберем.
Много по-късно се преминава към насочване на вниманието към общото взаимодействие
на формите, цветовете и логическите връзки между тях. В критериите за развитието и
оценяването по изобразителна дейност на децата по особен начин си взаимодействат
познавателните естетическите и нравствените аспекти на дейността. Това предполага
особено внимание при формулирането и поставянето на целите, задачите, проблемите и
темите във възпитанието на децата по изобразителна дейност и музика.
Своеобразието на детската изобразителна дейност се изразява в това, че в нея се
предават преди всичко зрителните представи за предметите и явленията с графични
образи, багри и тонове. Съзнанието на детето е в състояние да долови много други
характерни взаимоотношения и зависимости между обектите и явленията. В този смисъл
изобразителната дейност е другата ефективна форма, не само за опознаване на света, но и
за неговото художествено пресъздаване, по подобие на музикалната дейност. Едно ново
стихотворение, песен, приказка може да накара детето да го възпроизведе по свой начин
върху белия лист, както и обратно. Изобразителното изкуство обогатява детските
преживявания, развива способността за художествено мислене и образно виждане.
Децата от най-ранна възраст с еднакво любопитство възприемат както света около
себе си, така и картините, в които този свят е отразен. Най-силно ги привличат хубавите
цветове, изображенията на сюжетите, разказани в картините чрез различни явления, герои.
Още от втората си година детето посочва нарисуваните предмети, животни или хора,
активно пресъздава някои характерни звуци, движения, поведение на персонажите.
Разглеждането на картини от децата е необходимо както за развиване на възприятията,
така и за формиране основите на адекватното участие на детето в изобразителната
дейност.
Задължително условие за постигане на изобразителната творческа активност на
детето е създаването на възможност то да изразява субективното си отношение в процеса
на изобразяване, да оценява и сравнява изразните средства в своите и на другите деца
рисунки. Да показва отношенията си към автора на произведението, което илюстрира, и
не на последно място – да обяснява словесното съдържание на своята рисунка. От
казаното до тук става ясно, че произведенията на изкуството изискват специална култура
на възприемане, независимо от възрастта на възприемащия. За тях е характерно
специфичното отражение на света с определена социална и емоционална насоченост. Те
се отличават със способността да се докосват до най-дълбоките и интимни страни на
духовния живот на човека. При тяхното възприемане е необходима специална
емоционална нагласа, концентрация на вниманието и съсредоточеност на възприятията.
При възприемането активно участват интуицията, въображението, емоциите, а
наравно с това и мисленето. Отнесени към възприемането на изкуствата, тези психически
процеси са като „вълни‖ – подчинени на логиката и разума или силно емоционално
оцветени и зависими от етапите на преживяване на художествени образи, идеи, герои.
Учителят трябва да различава при своите възпитаници сетивното възприемане,
характерно като изходна точка на всяко познание, от художественото възприемане, което
е по-богат, многопластов и цялостен процес. Художественото възприемане се основава на
сензорното възприемане, но наред с него то включва нагледното, образното,
представното, логичното и художествено-образното мислене. Художественото
възприемане има дълбок личностен характер, носи белега на естетически преживявания,
съпроводено е от формиране и култивиране на естетически чувства, усет, вкус, критерии,
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ценностна система. Възпитаването на естетическа възприемчивост се свързва с
възпитаване на способността за възприемане на формата, разбиране на смисъла и
композицията и на другите изразни средства в изобразителното изкуство.Според А.
Атанасова „Способността за слухово съсредоточаване, за наблюдаване и следене на
музикалния поток, за ориентиране в негово съдържание и за откриване и извличане на
съществена музикална информация‖[1].
Много автори от Русия, САЩ, Англия и други страни, подчертават, че естетическата
възприемчивост не е вродена, а възпитавана способност. Както твърди Л. Ангелова
„Детето дълго време може да остане безучастно и безразлично към произведенията на
изкуството, ако възрастният не го насочи към него‖[2]. Затова в детската градина се
обръща специално внимание върху изграждането на култура за възприемане на
произведения както от изобразителното, така и от музикалното изкуство. Постепенно, под
вещото ръководство на музикален педагог и художник педагог, децата успяват все позадълбочено, емоционално, чувствено и аналитично да навлизат в съдържанието на
произведението, да разкриват настроенията и преживяванията на героите, да осмислят и
овладяват изразните средства, чрез които художникът или музикантът е пресъздал своята
творба.
При теоретичния анализ на взаимоотношението деца – изкуства стои въпросът за
механизма на транформация и степента на неговата адекватност на естетическите обекти –
художествената образност от музиката в изобразителното изкуство и обратно. Всички
автори смятат, че те спонтанно отразяват музикално-художествения образ в рисунката, но
с различно ниво на съответствие.
А. Атанасова казва, че „…за пълноценното възприемане на музикалното
произведение е необходимо да се развият у човека определени качества и свойства,
съответстващи на специфичността на музиката като изкуство. Той трябва да умее да
възпроизведе в съзнанието си образи и картини, предадени от композитора, за да се науче
да чува, да осмисля идеята на произведението, да се зарази от чувствата на автора и да
достигне до своя оценка‖[1].
Емоционалността на човека е в тясна връзка и зависимост с цветовете и формите на
заобикалящите го предмети. В психологията на изкуството са изследвани преди всичко
зависимостите между цвета и емоцията. Различното емоционално възприемане на
цветовете и техните комбинации е в пряка зависимост от смисъла на идеята, на която са
подчинени при нейното пресъздаване.
Интеграцията между предметите от естетическия цикъл се налага във връзка с
конкретно-образното мислене у 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
подходящ художествен текст или подбрани музикални форми. Тази интеграция цели позадълбочено осъзнаване на спецификите на езика на различните видове изкуства;
разширяване и обогатяване естетическия усет у подрастващите и стимулиране
позитивното им отношение между самите тях и заобикалящата ги среда; подпомага се и
познавателната им дейност във връзка с многообразието и общността на тези дисциплини.
Чрез взаимното проникване между изкуствата се търси постигането на две основни
групи задачи, които са в основата на музикалното и художествено-изобразителното
възпитание – за изграждане на култура на отношение към природата и хората и за
възприемане на музикалния и художествения образ като отражение на тези отношения.
Взаимодействието между музиката и езика ясно личи при заучаването и изпълнението на
песен (като синтез на слово и мелодия), при съчиняването на текстове за песни или за
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композиране на музикален етюд. В предварителния процес по уточняване на
терминологичния „арсенал‖, в поясняване значението на нови думи се дава възможност за
обогатяване на лексикалния пласт, с който разполагат децата.
Когато децата трябва да подхождат асоциативно, трябва да преценят коя творба на
изобразителното изкуство, от предложените им няколко варианта, най-пълно съответства
на чутото от тях музикално произведение. За успешно справяне с проблема от полза ще са
им знанията за основни понятия като: тоналност, колорит, ритъм и др. – термини,
присъщи както за музиката, така и за изобразителното изкуство.
Подобен синтез на изкуства се наблюдава и при целенасоченото рисуване на
живописна творба след слушане на музикално произведение, чието заглавие е неизвестно
за децата. Очакваният резултат е следствие от представно-образното им мислене и
зависимостите между сходни терминологични характеристики на видовете изкуства. Чрез
това рисуване по асоциация се дава възможност със специфичните изразни средства,
използвани както в музиката, така и в живописта, да се изкаже определено настроение,
състояние на природа (като например това е направено в четирите различни по
емоционален заряд части на „Годишните времена‖ на Вивалди).
Необходимо е да се обърне внимание на децата, че широк кръг от определения,
отнасяни пряко към живописта и графиката, се използват като тълкувателни понятия и в
часовете по музика. Коментира се например „колоритът‖ в музикалните творби,
„изчистеният‖ или „уплътнен‖ рисунък в инструменталните произведения, „прозрачните‖
багри в дадена оркестрация. В литературния текст също се наблюдава „колорит на
чувствата‖, „колорит на природна картина‖, „психологически колорит‖ и т.н. Подобни
определения са пряко насочени към конкретни чисто визуални и тактилни възприятия. В
метафорични по същността си определения винаги се съдържа известна доза
относителност, свободна авторска асоциативна основа и обикновено се употребяват в
кавички.
Прекрасен пример за подобна метафора са наблюденията на Кандински.
„Височината на различните инструменти – казва той, отговаря на дебелината на линията:
най-прекрасна линия представлява звукът, произведен от цигулката, флейтата и пиколото;
малко по-дебела линия представляват тоновете на виолата и кларинета; и линиите стават
по-широки при по-дълбоко звучащите инструменти, най- накрая кулминация в найшироките линии представляват най-дълбоките тонове, произведени от бас – виола или от
туба ...‖[3]. Колоритната гама в живописта има много общи елементи с музикалната
тоналност. На устойчивите тонове от дадена тоналност, която доминира в една музикална
пиеса, могат да се оприличат основните, локални цветни петна в картината. Любопитен
факт е, че немската дума за тембър в буквален превод означава „звучащ цвят‖. Впрочем
най-краткото определение на тембъра на човешкия глас е „окраска‖, „цвят‖ на гласа.
Сравнително устойчиво асоциативно свързване съществува между мажорността и
топлите цветове, а студените – сини, синьо- зелени и техните производни се свързват с
минорното звуково въздействие. Подобно деление на цветовете за пръв път е посочено от
великия Гьоте, който се обосновава с влиянието им върху човешката душевност.
„Все по-голяма популярност получава синопсията или цветното чуване – явление,
при което възприемането на един звук се придружава от зрително усещане за определен
цвят. На подобен принцип се основават и цвето- и музикотерапията‖[4].
Музикалното звучене на графичната линия може също да въздейства по различен
начин: една прекъсваща се, твърдо положена линия би могла да предизвика асоциация за
полифоничност и сложност; чистата, контурна линия напомня за изтеглена с лък мелодия.
В подобни случаи определението „музикално‖ има подчертано метафоричен характер, а
оттам и относителна многозначност.
21

Тоналността присъства като понятие и в живописта, и в музиката. Контрастните,
ярки цветове биха могли да се асоциират като динамична, тревожна музикална
композиция. Хармоничното изграждане на една живописна творба с плавни, преливащи
багри напомня за лежерна, спокойна мелодия. Тук всяка една намеса в част от картинното
пространство с цвят, чужд на общата тоналност, би прозвучала дисхармонично, фалшиво.
Още един показател, по който може да се направи съпоставка между двата вида
изкуства, е спрямо съществуването им в пространството. Прието е на музикалните
произведения да се гледа като на „…времеви, динамични, докато творбите на
изобразителното изкуство са реално съществуващи в пространството‖ [4]. И докато за
първите е важен принципът на едновременното въздействие, то при вторите от значение е
последователността. Интересни заключения в тази насока прави забележителният
музиковед Друскин, анализирайки творчеството на известни композитори: „В музиката на
Дебюси – казва той, пространственият ефект се създава не с чисто изобразителни,
звукоподражателни средства, а чрез съпоставяне на плоскости и обеми на звучене. Той
съчетава различни динамични фактурни пластове на „вертикалното измерение‖; такива
съотношения раждат асоциации с близост и далечина, с протяжност и обем на
изобразяваното ...‖.
Подобна класификация на общите за изкуствата понятия и използването им чрез
аналитични методи е възможност за взаимодействие между отделните изкуства в процеса
на обучение. Търсенето на емоционална общност между различните произведения и
осъзнаване ролята на употребата на едни и същи изразни средства като: ритъм, хармония,
фактура и др. в двата вида изкуства съдейства не само за интеграцията им, но и за
изтъкване на същностните им качества.
„За да е способен човек да се наслаждава на изкуството, той е длъжен да бъде
художествено образован, т.е. да умее да възприема произведения от различни видове
изкуства и жанрове, да оценява художествено-естетическите им достойнства, да изпитва
потребност да общува с изкуството‖[4].
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ИНОВИРАНЕ В СИСТЕМАТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
Веселина Н. Илиева
Резюме: Социалните иновации са решение на социален проблем, който е по-ефективен, устойчив в
сравнение със съществуващи решения, или за който е създадена стойност за обществото, а не за частни
лица. В статията се представя социална иновация в сектора за закрила на децата в Център за настаняване от
семеен тип, която значително би променила неговия облик и характер на функциониране. Тя е насочена към
промяна на Центровете за настаняване от семеен тип по посока на социална защита и на деца – бежанци в
него. Необходимо е те да бъдат отворени и за деца – бежанци защото по този начин ще се постигне:
осигуряване на тяхната социална сигурност; интегриране в българското общество; повишаване на
образователния им капацитет; укрепване на психическото им състояние; преодоляване на расови, етнически
и културни противоречия. В резултат на тази иновация следва да се очакват резултати както по отношение
на децата бежанци, така и по отношение на развитието на самите Центрове и на цялото българско общество,
които подробно са анализирани в статията.
Ключови думи: иновация, социална иновация, Център за настаняване от семеен тип, интеграция,
социализация, бежанци, деца бежанци, културна идентичност, социална работа.

2009 г. беше година на творчеството и иновациите.
Целта на Европейската година беше да се популяризират творчески и новаторски
подходи в различни области на човешката дейност, както и да се подобри готовността на
Европейския съюз да посрещне бъдещите предизвикателства на глобализирания свят.
Европейската комисия оценява значението на творчеството и иновациите за личното,
социалното и икономическото развитие. Европа се нуждае от задълбочаване на
творческия и иновационния капацитет поради социални и икономически причини.
Съвременната икономика, при която се поставя ударение на придаване на добавена
стойност чрез по-пълноценно използване на знанието и бързо въвеждане на
нововъведения, изисква разширяване базата от творчески умения на цялото население.
Целта е в съответствие със широкообхватна иновационна стратегия за ЕС, че без
образованието като ключова политика иновацията ще остане без опора. Талантът и
творчеството трябва да се насърчават от ранна възраст. Програмата за обучение през
целия живот е инструмент в подкрепа на тази инициатива.
В тази връзка част от усилята са насочени и към иновирането в социалната сфера,
като такъв опит е представен в настоящата разработка.
Тя кореспондира с основните насоки на държавната политика за социалните услуги в
България, а именно:
 Изграждане

на модерни и гъвкави социални услуги, с ранни възможности за
интервенция, които поставят уязвимите групи на обществото, включително и
новопристигналите бежанци в центъра на обществото, ангажират тяхната активност и
съдействат за предотвратяване на социалната изолация и загубата на независимост, в
съответствие с общата тенденция за превес на услуги в общността;
 Социалните услуги се предоставят при зачитане на човешкото достойнство, личния
живот и основните човешки права на потребителите и при равнопоставеност на отделните
целеви групи;
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 Обхващане

на всички уязвими социални групи и предлагане на адекватен отговор
на техните потребности;
 Реална оценка на стойността на отделните социални услуги и обвързване на
разходваните финансови средства с постигане на определено качество на социалните
услуги;
 Повишаване възможностите на държавата да планира, развива, предлага и
контролира изпълнението на качествени социални услуги за гражданите. Иновациите
постоянно съпътстват историята на човечеството.
Иновацията е процес на целенасочено използване на знания или съответна
информация за създаване и въвеждане в действие на нещо принципно ново и приложимо.
Терминът иновация произлиза от латинското „novatio― и преведен дословно
Innovatio означава „по посока на изменението―. Самото понятие innovation се появява за
първи път в научни изследвания през 19 в. Нов живот понятието получава в началото на
20 в. в научните трудове на австрийския икономист Йозеф Шумпетер, който описва
нововъведенческите процеси като ―създаване на нови комбинации‖ или изменения в
развитието на пазара и производството. Според Шумпетер под понятието
―нововъведение‖ се разбира изменение с цел да се внедрят и използват нови видове
потребителски стоки, нови производствени и транспортни средства, пазари и форми на
организация в производството. Крайният резултат от процеса е създаване на нов продукт,
услуга, процес или форма на организация.
Това е общата характеристика, която разглежда само съдържанието и визира
единствено етап на непосредствено трансформиране на "продуктите" на науката в
практиката. Всеки нов продукт или технология, които имат качества да стигнат до
потребителя, могат да се нарекат иновация.
Съществуват различни определения за иновация:
 Измерване на новост, т.е. иновацията е някаква нова мисъл или поведение, защото
е качествено различно от всички съществуващи форми. Тя се дефинира, като първо или
най-ранно използване на идеята в една или няколко организации с подобни функции, като
възприемане на новост;
 Иновацията е идея, дейност или цел, която се приема като новост индивидуално
или чрез други форми на приемане;
 Иновацията е приемане на промяна, която е нова за организацията и за новата
среда, или иновацията е изобретение в нейното първо използване или нейното първо
въвеждане в пазара и др.
Иновациите притежават следните параметри:
 новост – притежава качествена степен на усъвършенстване спрямо предходен
феномен или е нещо ново-нововъведение, откритие, което не е съществувало във времето
и пространството;
 добавена стойност – създава по-висока добавена стойност в сравнение с
предходни феномени или ново действие, откритие и т.н;
 позитивен ефект – да се постига с минимални разходи или съотношението
позитивен ефект-разходи да е в полза на ефекта;
 скорост и мащаб – необходими, за да се ускорят иновативните решения и
технологии, особено в публичния сектор.
24

Иновациите могат да се разглеждат като синтез на пазарните нужди с оглед
произвеждане на продукт, който да посрещне тези нужди. Те по-скоро са процес, чрез
който новите идеи се реализират в практиката или по-точно, това е процес на напасване на
проблемите и нуждите от системни решения, съответстващи на тези цели. Те могат да
бъдат финансови, социални, пазарни, продуктови и т.н. Те имат следният характер:
 базират се на съществуващо или ново знание;
 имат стопански, социален или хуманитарен характер;
 преследват различни цели – развитие, смяна, подобряване на качеството,
управление на фирмата или услугата и др.
Най-общо иновациите могат да се разглеждат като:
 синтез на пазарните нужди с оглед произвеждане на продукт, който да посрещне
тези нужди
 те са и процес, чрез който новите идеи се реализират в практиката или по-точно то
е процес на напасване проблемите и потребностите, на системните решения,
съответстващи на тези цели.
 те съдържат три компонента: проектиране, реализиране и или адаптиране.
По-надолу е представена примерна типизация на иновациите:
 Технологични иновации – включват изобретения, продуктови и процеси и иновации
и др., свързани с технологиите и продуктите;
 Екологични иновации – всички новости в наносферата и устойчивото развитие, в
т.ч. използването на природните ресурси, опазването на околната среда, природата др.
 Икономически иновации – икономически нововъведения, институционални
иновации, структурни икономически трансформации и др.
 Хуманитарни иновации – това са нововъведения в етиката, в образованието и др
 Социално-политически иновации – това са социално-демографски трансформации,
базисни политически нововъведения, държавно правни иновации, радикални иновации
във всяка сфера, включително и социалната и др.
С оглед развитието на поставената тема в статията има значение обосновката на
представата за иновациите в социалната сфера или социалната иновация.
Необходимостта от възприемане принципите на икономическа ефективност в
социалната сфера е все по-настойчива. Организациите от социалната сфера ще трябва да
се научат на умения да се управляват иновативно, защото:
 Това стимулира персоналната активност и генерира нови бизнес идеи;
 Има своето значение за няколко направления: въвеждане на нов социален продукт,
въвеждане на нови методи за производство на публични блага, откриване на нови
социални пазари, изграждане на нова структура на социална организация;
 Активира креативните знания и умения за социално приобщаване и за развитие на
човешкия капитал;
 Увеличава инвестирането в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно
образование; повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната
икономика;
 Иновациите са от първостепенно значение за способността на страната да отговори
на предизвикателствата и възможностите на глобализацията.
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Социалните иновации са решение на социален проблем, който е по-ефективен,
устойчив в сравнение със съществуващи решения, или за който е създадена стойност за
обществото, а не за частни лица.
Терминът социални иновации е придобил няколко припокриващи се значения:
 иновации на социални процеси, като социални методи и техники; иновации със
социална цел, като микрокредитиране или дистанционно обучение;
 социално предприемачество;
 иновации в публичния сектор и общественото управление - те се правят от
правителство, фирми или неправителствен сектор, но по-често това се случва в резултат
на синергия на трите сектора.
Няколко направления на приложение на социалните иновации: иновации в
сферата на обществени услуги; нараства интересът към социалното предприемачество;
бизнес, който все повече се интересува от иновации в сектора на услугите; иновации с
нови методи, вдъхновени от отворения код на възможностите; свързване на социалните
иновации с теорията за сложни адаптивни системи; съвместни подходи при иновации в
социалния сектор.
Социалните иновации често се цитират като възможност за социални
предприемачески инициативи, за да демонстрират значимост в момент на големи
публични бюджетни ограничения и недостиг на традиционни модели по отношение на
заетостта и устойчивостта на околната среда. Дискусии за взаимодействието му с трите
стълба на социалната икономика може да помогнат да се хвърли повече светлина върху
много концептуални дискусии за социални иновации.
Социалната иновация винаги е била разглеждана като отделна област. Примерите за
социална иновация в Европа обхващат различни области, като нови модели за
здравословен начин на живот и грижа за здравето, енергийни системи, нови начини за
ангажиране на гражданите в процеса на вземане на решения, еко градове и устойчив
корпус и цялостно ранно обучение.
Трудно е секторът на социалната иновация да бъде измерен. Съществуват
определени мерки – като например размера и обхвата на неправителствения сектор и
социалната икономика, които могат да послужат като ориентир за растежа на областта на
социалните иновации. Ясно е, че не е възможно да се екстраполира информация директно,
тъй като голяма част от работата на неправителствените организации и на социалната
икономика не е задължително да попада в областта на социалните иновации – много
неправителствени организации и социални организации не са иновативни, въпреки че
предоставят ползи за общността, която обслужват. Въпреки това, много от социалните
иновации произлизат от тези сектори и успяват да внесат значителни промени в обхвата
на някои от тези сектори.
По-нататък се представя иновация в сектора за закрила на децата в Център за
настаняване от семеен тип, която значително би променила неговия облик и характер
на функциониране.
Центърът за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е нов вид социална услуга от
резидентен тип за деца, лишени от родителска грижа. Основната му идея е отглеждането
и възпитанието на децата да се реализира в среда възможно най-близка до семейната. За
това в този Център по принцип живеят ограничен брой деца – от 8 до 12. За тях се грижат
подготвен персонал, работещ на смени, с цел осигуряване на постоянна грижа.
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Жилищните пространства са така организирани, че да наподобяват максимално домашна
обстановка, която да благоприятства развитието на децата и да им показва семеен модел.
Основна задача на екипа е да осигури индивидуална грижа и подкрепа за личностно
съзряване на всяко дете и цели изграждане на умения за самостоятелен и независим
живот.
Организирането на живота в Центъра и услугите са насочени към създаването на
условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност,
където той функционира.
Основен принцип на работата в Центъра е гарантиране интереса на всяко дете – т.е.
осигуряване на основните жизнени потребности от храна, подслон, сигурност; безопасна
среда; предоставяне на възможности за пълноценно развитие на потенциала на детето,
съобразно с неговите потребности и възможности.
Децата, живеещи в ЦНСТ, имат възможността да участват в приготвянето на храна
всеки уикенд, да вземат решения, свързани с менюто, да изразяват мнението си свободно.
Повечето от децата са живели преди преместването им в институции и познават
твърде малко от нормалния всекидневен живот. Животът им в ЦНСТ дава възможност да
имат нормално детство и повече възможности за тяхното бъдеще.
Право на всяко дете е да израстне в любяща среда със своите родители. За
съжаление не всички деца имат тази възможност и се налага да се разделят с тях, но
каквато и да е причината, всички те заслужават да получат най-добрата грижа, за да станат
отговорни родители. Основната цел е да се намери семейство за всяко дете, но невинаги
това е възможно. Екипът на ЦНСТ се стреми да събере детето с неговите биологични
родители, когато това е в най-добър интерес. В случай, че това е невъзможно, тогава се
търсят начини за настаяване в приемно семейство или да бъдат осиновени. Някои от
децата остават за остатъка от детството си в ЦНСТ и след това получават подкрепа за
независим начин на живот.
Целите, които преследва всеки ЦНСТ, са: нормални условия на живот и интеграция
на децата в общността; подкрепа на тяхното образование и развитието на техните
социални и жизнени умения, с цел подготовка на живота им на възрастни; преодоляване
последиците от негативните емоции от ранния им живот; подготовка на децата за
настаняване в приемни семейства или осиновители; подпомагане на децата за връщането
им в биологичните им семейства; подкрепа контактите на децата с техните родители и
роднини и др.
Действително, центровете набират инерция и приютяват много български деца,
напуснали институции или с проблемни семейства, но променената социална
действителност в България, след навлизането на огромен брой бежанци у нас, заедно със
своите деца налага моделът на ЦНСТ да бъде променен, с цел осигуряване социална
защита и на тези бежанци.
Кое налага тази иновация? – следва изложеното по-нататък.
Предложената в тази статия социална иновация е насочена към промяна на
ЦНСТ по посока на социална защита и на деца бежанци в него.
Върху децата бежанци, които са неделима част от бежанските потоци, оказват
влияние различни фази от миграционните процеси. Децата бежанци се намират под
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негативното влияние на процесите и явленията, свързани с втората фаза на миграционните
процеси – придвижване от родната страна в посока към друга страна, което е свързано с
преследване, бягство или престой в бежански лагер. Във връзка с третата фаза на
миграционните процеси, свързана с пребиваването в приемащата страна, сред основните
фактори, забавящи процеса на социална интеграция на децата бежанци, могат да бъдат
посочени: проблеми в семейството, имащи различно естество и затруднение в процеса на
приемане от страна на обществото на приемащата страна. Това може да доведе до
възникване на редица проблеми, свързани с психосоциалното развитие на децата, тяхното
възпитание, възможности за възпитание, адаптиране и обучение в условията на
приемащото общество. Правата на децата бежанци са гарантирани от Конвенцията на
ООН за правата на детето. Конвенцията за правата на детето от 1989 г. включва зачитане
на правото на живот, здраве, образование, социалните и политическите права на децата
бежанци. В Конвенцията се посочва, че страните трябва да предоставят права не само на
децата, които са граждани на съответната страна, но и на всички деца, включително и на
бежанците, пребиваващи на територията им.
България като страна от Европейския съюз, и като страна, имаща утвърдени
практики при работата с бежанци, базира своята нормативна уредба в съзвучие с общите
основни принципи на политиката за интеграция на имигрантите в Европейския съюз. Тези
принципи са приети от Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 19.11.2004 г. и
обхващат различни аспекти от интеграционния процес. Интеграцията на децата бежанци
може да бъде осъществявана оптимално, ако обществените отношения се основават на
принципите на интеркултурността, предполагащи като една от основните ценности
толерантността и ако се гарантира запазването на културната им идентичност като
неделима част от процеса на тяхното социално развитие, което протича паралелно с
приобщаването им към нормите и традициите на приемащото общество.
По данни на Държавната агенция за закрила на бежанците, към м. юни 2015 г. в
България, от всички влезли над 10 000 бежанци в България през последните години,
децата съставляват 37% /мъже – 48% и жени 15%/.
Според официален доклад на Human Rights Watch, в България няма адекватни
процедури за децата бежанци, които попадат в страната. Според международните
изисквания случаите на непридружени деца бежанци трябва да се третират по напълно
различен начин от тези с всички останали.
В контекста на написаното дотук следва предложение за иновация в ЦНСТ.
Основно условие в процеса на интеграция е добрата политика на включване в
социални услуги на децата бежанци в България. У нас във връзка със спазване на
изискванията на нормативната уредба, след провеждане на процедурата за предоставяне
на закрила, водещо значение имат „най-добрите интереси на детето―.
Една от тези услуги е тази от резидентен тип, която е Център за настаняване от
семеен тип.
Необходимо е ЦНСТ да бъдат отворени и за деца бежанци, защото по този
начин ще се постигне:
1. Осигуряване на тяхната социална сигурност
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Чрез настаняването на децата бежанци, в ЦНСТ ще бъдат гарантирани 5 ключови
индикатора, свързани с тяхното благосъстояние: 1. бедност; 2. здраве; 3. образование; 4.
свобода; 5.демократично отношение към тях. Тяхната сигурност се свързва с: физическа
сигурност, икономическа, защита на човешките им права и основни свободи, които ЦНСТ
може да им осигури в една чужда за тях страна. В центровете те могат да изпитат най-вече
физическа защитеност от явления като изтезания, войни, криминални нападения, семейно
насилие, употреба на наркотици, самоубийства и дори пътни инциденти, които съпътстват
придвижването на бежанските потоци.
2. Интегриране в българското общество
В ЦНСТ на практика ще се осъществят директивите на Национална стратегия в
областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015–2020 г.), чиито основни
моменти са свързани с: прилагане на конкретни мерки и услуги за интеграция на лица,
получили международна закрила, в областта на достъпа до образование и обучение по
български език; осигуряване на здравни грижи, социално подпомагане, интеграция в
социалния, културен и граждански живот на обществото; гарантиране основните права на
децата – политически, икономически, социални, културни и др.; създаване на необходими
условия и фактори за създаване на благоприятна интеграционна среда чрез мрежа за
сътрудничество и оперативно взаимодействие между максимално широк кръг
заинтересовани участници от държавните институции, представителите на органите за
местно самоуправление и неправителствения сектор в процеса на адаптацията и
социалното включване; преодоляване на културните различия между децата бежанци и
българската общност и т. н.
3. Повишаване на образователния капацитет
Образованието е първа стъпка за интеграцията на децата - бежанци. С помощта на
екипите на ЦНСТ децата ще получат допълнителна мотивация да учат. Основните посоки
на предоставяне на достъп до образователната система на България, които екипите на
ЦНСТ могат да реализират, са свързани с преодоляване на специфичните проблеми, които
нарушават принципа за равен достъп до качествено образование.
4. Укрепване на психическото състояние
Широк е диапазонът на проблемите, свързани с психичното здраве на децата в
следствие от конфликтите, от които децата – бежанци, заедно с техните семейства бягат:
повишени симптоми на посттравматично стресово разстройство, депресия, тревожност,
соматични оплаквания, проблеми със съня и поведенчески проблеми. Подрастващите,
които са с психологически проблеми или емоционална нестабилност, имат по-сериозни
затруднения вследствие от травмите на преживяното, като момичетата са по-уязвими на
травми и пряко насилие. С помощта на екипа и останалите български деца, настанени в
ЦНСТ, всичко това постепенно може да бъде преодоляно, защото те по-добре могат да се
„разтворят‖ в малка общност, отколкото в голямата, напрегната общност на бежанските
центрове.
5. Преодоляване на расови, етнически и културни противоречия
Расовата и етническата принадлежност създават психологически конфликти у децата
бежанци, особено сблъсквайки се с допълнителните стресови факти от приемащата страна
като дискриминация и културни различия. Те са в еднаква житейска ситуация – без
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родина, дом, собственост, често без роднини и приятели. С настаняването им в ЦНСТ се
постига интеграция и съхраняване на етнокултурната идентичност на децата бежанци
чрез включването им в цялостния живот и различни организирани форми, насочени към
тяхната адаптация към ценностите на обществото. Така се създават и предпоставки за
тяхната по-успешна социализация. Културното многообразие се превръща в източник и
фактор за взаимно опознаване и духовно развитие, на създаване атмосфера на взаимно
уважение, толерантност и разбирателство.
В резултат на тази иновация следва да се очакват следните резултати:
А. Резултати от иновацията по отношение на децата бежанци
1. Възстановяване на усещането за нормалност в живота на тези деца, като им се
оказва емоционална подкрепа, която да подпомага процеса на тяхната социализация и
интеграция.
2. Изграждането на децата от тази социална група като личности, които ще заемат
равноправно място в нашето общество и няма да бъдат обречени на социална изолация.
3. Запазване културната идентичност на децата – бежанци, предоставяна в хода на
възпитателната, образователната и социална дейност в ЦНСТ да изявяват своята културна
традиция.
4. Всички посочени дейности в т.3 предоставят широки възможности за подпомагане
на личностните постижения на децата бежанци.
Б. Резултати от иновацията по отношение на ЦНСТ
В резултат на предложената социална иновация в услугата от резидентен тип –
ЦНСТ, ще настъпят значителни, положителни изменения, основно в следните посоки:
1. Промяна в основната цел, като ЦНСТ става форма на социална услуга в страната,
насочена към децата, които имат нужда от грижа извън тяхното семейство, включително
и децата бежанци, установени в България.
2. Промяна в ангажиментите на обслужващия екип, който ще полага грижи
освен за български деца, то и за деца бежанци, по отношение на:
 Осигуряване на основни жизнени потребности;
 Осигуряване на постоянен подслон в условията на сигурност и зачитане на
достойнството;
 Хранене в приятна атмосфера с питателна и здравословна храна;
 Осигуряване на възможност за детето да разполага с лични вещи, облекло и
обувки, и др.
 Осигуряване на възможност за поддържане на личната хигиена и интимност;
 Осигуряване на всяко дете на достъп до медицински и стоматологични услуги,
профилактика и рехабилитация;
 Осигуряване на лекарства за лечение, диетични храни и при необходимост –
помощни средства;
 Осигуряване на психологическа помощ за всяко дете;
 Стимулиране на личностното, емоционалното, социалното и психологическото
развитие на децата – бежанци;
 Достъп на образование чрез включване в образователни институции;
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 Подкрепа на децата бежанци при адаптацията им в училищна среда и подпомагане
на тяхната самоподготовка;
 Включване в различни форми за художествено творчество и самодейност;
 Съдействие за професионалното им ориентиране;
 Гарантиране на жизнени умения за самостоятелен и независим живот, повишаване
на личностната, гражданската и социалната култура;
 Развиване на умения за живот в общността;
 Съдействие за развиване на самостоятелно натрупване на знания и умения;
 Подкрепа за включване в социални мрежи от приятели и познати, и др.
В. Резултати от иновацията по отношение на българското общество
Всичко, посочено дотук, ще доведе до две важни промени:
1. В българското общество ще се влеят добре подготвени, социализирани и
интегрирани личности.
2. Вследствие на т.1 ще се промени отношението на българското общество към
бежанците в България и техните деца като „излишен баласт‖ за него.
Предложената в разработката социална иновация, целяща настаняване и на деца
бежанци в ЦНСТ, има своето значение не само по отношение на самата услуга, но и към
цялото общество. Тя ще предотврати капсулирането на бежанците в своеобразни гета и
животa на децата в тях. Това ще ги извади от социалната безтегловност и ще ги превърне в
достойни граждани на приемащото ги общество.
За ВКБООН местната интеграция е динамичен и многостранен двупосочен процес,
който води до пълноценно и равнопоставено участие в приемното общество. Конвенцията
за бежанците от 1951г. предоставя различни социално-икономически и законови права,
които са необходими за успешна интеграция. Те включват, наред с друго, свобода на
движение, достъп до образование и пазара на труда, достъп до социална помощ,
възможност за придобиване на имущество и в дългосрочен план възможност за
придобиване на гражданство.
Повечето централноевропейски държави дълго време се считаха за транзитни и не
положиха много усилия да развиват своите системи и политики за интеграция. В много
случаи това остави множество хора с недостатъчна помощ да научат езика, да си намерят
работа и дом или да получат професионална квалификация.
А всичко това може да се преодолее по различни пътища, един от които е
социалната иновация в ЦНСТ – приемане на деца бежанци в тях, където те могат
да бъдат социализирани и интегрирани в българското общество.
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СТИМУЛИРАНЕ НА КОМУНИКАТИВНО-РЕЧЕВАТА АКТИВНОСТ У
ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ЧРЕЗ ИГРАТА
Виолета Славова, Евгения Иванова
Резюме: Статията представя основните резултати от успешно защитена дипломна работа за
придобиване на магистърска степен по предучилищна педагогика. Целта на изследването е да се открият
онези стимули, които допринасят за развитието на комуникативно-речевата активност, проявяваща се у
децата в предучилищна възраст. Предмет на изследване е играта като предпоставка за стимулиране на
комуникативно-речевата активност.

Обект на настоящото изследване е комуникативно-речевата активност на децата от
предучилищна възраст.Във връзка с това възниква особено сложният и твърде актуалният
днес въпрос за това какво представлява всъщност езиковата способност и как би могло да
се определи нейното равнище на формираност, тъй като е ясно, че разнообразни
психологически фактори оказват влияние върху езиковата активност и не всичко, което
човек знае и владее от езика теоретически, може да изкаже практически. Става дума за
психодиагностиката на езиковата способност. От друга страна, анализът на езиковата
способност посредством изучаване на езиковата активност нищо не ни говори за тези
реални правила или операции, от които се ползва носителят на езика за създаване на
речевата продукция. Също така се подразбира, че никакви психологически данни за
операциите, участващи в процеса на пораждане на езика, не могат да служат за основание
да се определи начинът, по който се формулират граматическите правила.
Първоначално формулираната цел бе осъществена чрез преследването на следните
задачи:
1. Проследяване на речта и действията на децата от предучилищна възраст в три
различни ситуации – учебно-възпитателна, игрова и хигиенно-битова.
2. Определяне и формулиране на факторите, от които зависи комуникативноречевата активност на децата.
3. Анализиране на ситуациите с голяма комуникативно-речева активност и
установяване на причините, довели до това.
4. Аналогично да се анализират и съответните ситуации с малка комуникативноречева активност и причините за това.
5. Сравнителен анализ на резултатите в различните ситуации в констатиращия и в
контролния етап от изследването.
С оглед на така очертаните параметри беше изведена хипотеза, поставяща рамки на
текущата разработка и определяща посоката на изследване на посочената по-горе
проблематика:
Ако се приложат специално конструирани интерактивно-ролеви игри,
стимулиращи децата от предучилищна възраст към активно речево общуване, то ще се
повиши тяхната комуникативно-речева активност и приспособимост в различни
житейски ситуации.
1. Организация и методика на изследването
Изследването е проведено в ЦДГ №21 „ЕжкоБежко― – с. Бусманци, обл. София в
периода от м. ноември 2014 г. до м. май 2015 г. В него участват 10 деца на 3-4-годишна
възраст.
Основен метод на изследването е педагогическият експеримент, организиран и
проведен в три последователни етапа: констатиращ, обучаващ(формиращ) и контролен
етап.
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В констатиращия етап бе установено равнището на комуникативно-речева активност
на изследваните деца.
Ситуациите, които избрахме за изследване, са неделима част от режима в детската
градина и до голяма степен дадоха представа за развитието и обогатяването на речта на
децата в детската градина.
За да се определи нивото на говорната активност на изследваните деца са използвани
четири основни показателя.
*Времетраене – измерва се точното време (в минути), за което се провежда диалог
между децата по конкретна тема;
*Разчлененост – отчитат се брой елементи на комуникативния акт;
*Инициативност:
- реактивна – когато изследваното лице не поема инициативата за разговор, а
просто действа реактивно като отговаря на зададения към него въпрос. Тази реактивна
инициативност в конкретното изследване се отбелязва с нула (0);
- активна – изследваният субект поема инициатива за провеждане на
комуникативен акт. Отбелязва се с цифрата едно (1);
*Обем на говорната активност – коефициентът за обем на говорната активност
(КОГА) се изчислява чрез съотношението: брой думи, изказани
по време на
комуникативния акт върху продължителност в минути.
След обработване на получените резултати се получават общи и средни стойности
на четирите показателя, определящи комуникативната активност на децата в
предучилищна възраст.
На етапа на обучаващия (формиращия) експеримент в продължение на три месеца с
децата се провежда играта ―Питай и ще победиш!‖. Главната цел е те да се стимулират и
да задават повече въпроси, да провеждат диалог.
На третия етап от експеримента се проведе контролното изследване на равнището на
комуникативно-речева активност у децата по същата методика и показатели от
констатиращия етап.
2. Характеристика на комуникативно-речевата активност на изследваните
деца в констатиращия етап
В първата ситуация от констатиращия етап проследихме говорната активност на
децата в учебно-познавателна ситуация. Въз основа на четене на художествени
произведения, въпроси към тяхното съдържание, както и други дейности като моделиране,
рисуване, беседа, се активизираше говорната активност на децата. Съществен момент от
първия етап беше общуването на децата помежду си, за да изразят неодобрение или
одобрение, радост или огорчение от отговорите или постигнатите резултати на останалите
в групата.
Както се вижда от табл.1, в която са отразени резултатите от учебно-познавателната
ситуация (S1), показателят времетраене е на едно средно добро ниво, като се има предвид
възрастта на децата. Общата стойност е 34, а средната е 3,4. Това времетраене е
задоволително, тъй като ни е известно, че учебно-познавателната ситуация при 3–4годишните деца не е с голяма продължителност. Най-високи резултати при времетраенето
са постигнали Стефан и Валя – по пет минути, а най-ниски са на Любомир, София и
Емилия. При Валя е обясним този резултат, защото тя е будно и любопитно дете,
притежава бързина на реакциите и отговаря правилно на поставените въпроси към
групата. София и Емилия обикновено се включват във възпитателните ситуации, но в
конкретния случай явно моментното настроение и разсеяността играят водеща роля.
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Следващият показател разчлененост е с общата стойност 24, а средната е 2,4, което
говори за макар и кратка форма на комуникативен акт. Показателят е най-висок в S1, което
може би се дължи на честотата на задаваните въпроси от страна на учителя. Най-висока
стойност е отчетена при Лили, а най-ниска при Любомир, Румен, София, Емилия, Деница.
Причината за ниските резултати при отделните деца се крие може би в страха и
безпокойството от тяхна страна да не би да сгрешат при отговора на въпроса и затова
отговарят кратко, без да се стремят да поддържат комуникативния акт.
В този случай децата просто отговарят на зададените въпроси и в границите на
нормалното инициативността е с нисък резултат – с обща стойност 2 и средна 0,2. От
всички десет изследвани деца само Димитър и Тодор са проявили инициативност, при
всички останали се наблюдава реактивна инициативност. Конкретно погледнато Димитър
е общително и любознателно дете и този резултат се очакваше.
Аналогично на тези резултати, Димитър (с 3,75) и Тодор (с 3) са с най-голям
коефициент при изчисляването на обема на говорната активност. За групата общо
коефициентът е 21,25 и средно 2,13. Най-ниски стойности се наблюдават при Стефан
(0,6), последван от Лили (1). От лични наблюдения можем да твърдим, че Стефан трудно
задържа дълго време вниманието си, което може и да е причина за ниския КОГА, а при
Лили проблемът идва от нейната своенравност и труден характер.
Както се вижда на Диаграма №1 от табл.1от всички четири показателя в учебнопознавателната дейност времетраенето е с най-висока стойност, следвано от разчлененост,
обем и инициативност. Тревожен е фактът за ниския показател на инициативността. Това
е така, може би защото на децата им се поднася всичко наготово и ги затрупваме с обемна
информация от заобикалящия свят.
Табл.1 Стойности на показателите за комуникативно-речевата активност (КРА) на
№

Име и възраст

Времетраене
4

Показатели на КРА в S1
Разчлененост
Инициативност
4
0

ОбемКога
1

1.

Лили – 3г. 6м.

2.

Стефан–3г. 10м

5

3

0

0,6

3.

Димитър-3г.4м

4

1

1

3,75

4.

Любомир- 4г.

2

2

0

1

5.

Валя – 4г.

5

3

0

2,4

6.

Румен – 3г.8м

7.

София – 3г.5м

3
2

2
2

0
0

4
2

8.

Емилия – 3г.8м

2

2

0

2

9.

Тодор – 4г.

3

3

1

3

10.

Деница – 3г.

4

2

0

1,5

ОБЩО

34

24

2

21,25

СРЕДНО

3,4

2,4

0,2

2,13

децата от предучилищна възраст в ситуация S1 (учебно-познавателна дейност)
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Диаграма №1 от табл.1
Във втората ситуация изследването беше насочено към игровата дейност.
Забелязваше се значителна по обем говорна активност, породена от желание за
сътрудничество, молба към друго дете за преотстъпване на играчка, както и нерядко
разгорещен диалог, свързан с определен сюжет от игрите.
Както се вижда от табл.2 средното времетраене е със стойност 3,6, което е
сравнително добър показател, като се има предвид бързата и рязка смяна на темата и
позициите в играта на децата. Най-висок резултат в показателя времетраене е постигнал
Димитър(6), а най-нисък Лили(2) и Тодор(2). Характерно за Димитър е, че той постоянно
нещо говори, независимо дали на друг или на себе си, дава обяснения за нещата около
него.
Следващият показател разчлененост се отличава с ниска стойност – общо 22 за
групата и средно 2,2. Диалозите в игровата дейност не се характеризират с голяма
разчлененост, което може би се дължи на факта, че децата се вживяват в някаква роля и се
стремят да се придържат към нея чрез поведение и монолог, не толкова чрез диалог с
останалите деца. Инициативността в тази ситуация е много добра. Този факт е
показателен за ролята на играта при стимулиране на комуникативно-речевата активност
на децата в предучилищна възраст. От всички десет изследвани деца само Любомир и
Деница не са проявили инициативност в игровата дейност.
Средната стойност на обема на говорната активност е 3,98, което е един доста висок
коефициент. Най-ниски стойности се наблюдават при Деница(2,25) и Димитър(2,3), а найвисок обем говорна активност се наблюдава при Тодор(6).
На Диаграма № 2 от табл.2 най-висок резултат е отразен при обема на говорната
активност, а с най-ниска стойност отново е показателят инициативност.
Табл.2 Стойности на показателите за комуникативно-речевата активност (КРА)
на децата от предучилищна възраст в ситуация S2 (игрова дейност)
Показатели на КРА в S2
№

Име и възраст

1.

Времетраене

Разчлененост

Инициативност

Обем
Кога

Лили – 3г. 6м.

2

1

1

5,5

2.

Стефан–3г. 10м

5

2

1

4

3.

Димитър-3г.4м

6

4

1

2,3

36

4.

Любомир- 4г.

4

2

0

3

5.

Валя – 4г.

3

3

1

5,3

6.

Румен – 3г.8м

3

3

1

4,3

7.

София – 3г.5м

4

2

1

2,5

8.

Емилия – 3г.8м

3

1

1

4,67

9.

Тодор – 4г.

2

2

1

6

10.

Деница – 3г.

4

2

0

2,25

ОБЩО

36

22

8

39,82

СРЕДНО

3,6

2,2

0,8

3,98

Диаграма № 2 от табл.2
При третата ситуация насочихме вниманието си към битовата дейност– миене,
хранене, обличане, тоалет. Речевата активност беше стимулирана от притежанието на
нова дрешка, от начина на подреждане на личните вещи, предположения каква ще е
закуската, спор за места около масата, както и за столчета.
Тук се наблюдава изключително кратко времетраене на речевия акт (от табл.3),
общо за групата стойността на показателя е 24 и съответно средно 2,4. Тези стойности са
резултат от етикета, който се възпитава още от най-ранна възраст. Именно, че по време на
хранене не се говори, а както се казва ―да се чува шума само на приборите‖.
Като общително и комуникативно дете Валя е с най-висока стойност (5), а ниски са
при Стефан (1), Румен (1) и Деница (1).
Общата стойност на показателя разчлененост е 18, а средната 1,8. Както
разчленеността, така и инициативността са средно добри за битовата дейност. Тук
интересното е, че се проявява изключително голям по обем коефициент на говорна
активност – общо 61,87 и средно 6,19.
Табл.3 Стойности на показателите за комуникативно-речевата активност (КРА)
на децата от предучилищна възраст в ситуация S3 (битова дейност)
Показатели на КРА в S2
№

Име и възраст

1.
2.

Времетраене

Разчлененост

Инициативност

Обем
Кога

Лили – 3г. 6м.

2

2

1

5,5

Стефан–3г. 10м

1

1

0

7

37

3.

Димитър-3г.4м

3

2

0

7,33

4.

Любомир- 4г.

3

2

1

4

5.

Валя – 4г.

5

3

1

6,2

6.

Румен – 3г.8м

1

2

0

8

7.

София – 3г.5м

2

1

1

6,5

8.

Емилия – 3г.8м

3

2

1

3,67

9.

Тодор – 4г.

3

1

1

4,67

10.

Деница – 3г.

1

2

1

9

ОБЩО

24

18

7

61,87

СРЕДНО

2,4

1,8

0,7

6,1

Диаграма № 3 от табл.3
3. Ролята на играта за стимулиране на комуникативно-речевата активност у
децата от предучилищна възраст (сравнителен анализ на резултатите от
констатиращия и контролния етап от изследването)
Играта ―Питай и ще победиш!‖
Играта е достъпна и лесна за разбиране. В нея децата играят по двойки. Двойката
сяда на столчетата, които са поставени от двете страни на масата, на която по средата има
параван, недаващ възможност на играещите деца да се виждат, а само да се чуват. Играта
изисква обмяна на информация.
За целта на всяко дете се предоставя набор от шест картончета, на които са
нарисувани ясни, но трудни за описване фигури. Задачата е едно от двете деца (в ролята
на говорещия и отговарящия) да взима едно по едно картончетата, да описва достатъчно
пълно и ясно за разбиране от съиграча нарисуваната картинка на всяко картонче и да ги
нарежда едно над друго.
Задачата на другото дете (в ролята на слушащ и задаващ въпроси) е да избира от
своя набор картончета това, което съответства на описаното и също да го поставя в
определения ред. То има право да задава разнообразни въпроси на събеседника–съиграч
толкова, колкото е необходимо, за да се достигне до уточнение на подадената
информация.По такъв начин в края на играта картончетата трябва да са подредени в един
и същи ред.
На третия етап се проведе контролното изследване на равнището на комуникативноречева активност у децата по същата методика и показатели от констатиращия етап.
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Изследването в контролния етап се извършва непосредствено след провеждане на
играта ―Питай и ще победиш!‖. При сравнението на двете диаграми – от констатиращия и
от контролния етап – показателен е фактът, че играта стимулира комуникативно-речевата
активност на децата. Чрез задаване на въпроси и чрез отговор на зададени въпроси децата
се стимулират за провеждане на комуникативен акт. По този начин общуването се
проявява по-често, изреченията са по-дълги, от което следва и повишаване на обема
говорна активност.
В табл.4 са събрани трите ситуации – учебно-познавателна (S1), игрова (S2) и битова
дейност (S3) заедно с четирите показателя съответно за всяка ситуация.
С римските цифри са обозначен показателите, както следва:
І – времетраене, ІІ – разчлененост, ІІІ – инициативност, ІV – Обем Кога
Табл.4. Относителен дял на стойностите на показателите за комуникативноречевата активност (КРА) на децата от предучилищна възраст в констатиращия етап
Ситуации и показатели на КРА
№

Име

S1

S2

S3

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

1.

Лили

4

4

0

1

2

1

1

5,5

2

2

1

5,5

2.

Стефан

5

3

0

0,6

5

2

1

4

1

1

0

7

3.

Димитър

4

1

1

3,75

6

4

1

2,3

3

2

0

7,33

4.

Любомир

2

2

0

1

4

2

0

3

3

2

1

4

5.

Валя

5

3

0

2,4

3

3

1

5,3

5

3

1

6,2

6.

Румен

3

2

0

4

3

3

1

4,3

1

2

0

8

7.

София

2

2

0

2

4

2

1

2,5

2

1

1

6,5

8.

Емилия

2

2

0

2

3

1

1

4,67

3

2

1

3,67

9.

Тодор

3

3

1

3

2

2

1

6

3

1

1

4,67

10.

Деница

4

2

0

1,5

4

2

0

2,25

1

2

1

9

ОБЩО

34

24

2

21,25

36

22

8

39,82

24

18

7

61,87

Средно

3,4

2,4

0,2

2,13

3,6

2,2

0,8

3,98

2,4

1,8

0,7

6,19

Диаграма № 4 от табл. 4
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От трите ситуации времетраенето и разчленеността и инициативността са с найвисоки стойности при игровата дейност. Четвъртият показател Обем говорна активност е
най-голям при битовата дейност. Това е и най-високата стойност в целия констатиращ
етап от изследването.
Тези стойности на показателите в контролния етап красноречиво показват ролята на
играта като стимул за развитие на комуникативно-речевата активност у децата в
предучилищна възраст.
Резултатите от изследването дават възможност да се направят следните ИЗВОДИ:
 Изследваните деца от предучилищна възраст проявяват сравнително добра
комуникативно-речева активност;
 Установява се слаба инициативност;
 Най-добри резултати по отношение на комуникативно-речева активност на децата
се установява в игрова дейност.
 Комуникативно-речева активност на децата в предучилищна възраст може да бъде
стимулирана чрез специални игри, в които основно игрово правило и игрово съдържание е
речевата комуникация.
На основата на тези изводи може да се препоръча на детските учители, а също и на
родителите, да стимулират комуникативно-речева активност на децата, като показват
уважение и ги изслушват внимателно; като се обръщат с внимание към техните въпроси;
като включват в съвместна игра с тях играта ―Питай и ще победиш!‖.
Изследването показа, че заложената хипотеза е изпълнима. В контролния етап от
експеримента се установи, че децата показват по-добри резултати в различните видове
дейности (учебно-познавателна, игрова и битова дейност) по четирите показателя
(времетраене, разчлененост, инициативност и обем на говорна активност) – притежават
солиден речников запас, използват прилагателни, съществителни имена, в това число и
умалителни, глаголи и местоимения. Умеят да съгласуват имената по род и число, а
диалозите, които водят, са смислово и логически свързани, като някои от тях са пообразни, а други не, според вижданията на децата и тяхната емоционална нагласа. Децата
умеят да създават текст от името на различен герой; да включват диалог в него; да
създават текст по зададени опорни думи. Решаващата роля за постигането на тези
резултати се дължи на ролевите комуникативни игри, използвани за мотивиране и
стимулиране на детската комуникативно-речева активност.
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДИАГНОСТИЧНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА
УСТАНОВЯВАНЕ НА РАВНИЩЕТО НА УМЕНИЯТА ЗА ПИСАНЕ
Ганка Янкова, Елисавета В. Митакова
Резюме: Целта на този текст е да подготви децата за писане.
Той показва образователна технология, която подготвя децата за начална училищна грамотност.
Всички аспекти на тази подготовка за грамотност са съобразени с това, че особено внимание се
обръща на фината моторика, с цел да се подготвят децата за обучение по писане.
Проведеното експериментално изследване и анализ на резулаттите, показва, че децата които са
били съветвани предварително, са готови за начална училищна грамотност.
Ключови думи: моторика, фина моторика, психо моторика, училищната готовност, подготовка за
писане, подготовка за четене, грамотност

Постъпването на децата в първи клас е нова, изключително трудна и отговорна задача за тях.
Преминаването от света на игрите в света на уроците изисква специална психическа нагласа от
всяко дете. То трябва да е в състояние да пренастрои своята психика и своето поведение към това
да приема задачите, поставени от възрастния и да съсредоточи не само своите знания, но и
уменията си, за да я реши.
На 6 – 7-годишните деца им предстои постъпване в първи клас и овладяване на новата за тях
дейност — учебната. Подготовката на децата за училищно обучение е бил винаги основен
проблем за педагози и психолози в нашата страна. Положителен факт е, че тази подготовка никога
не се отъждествява с ограмотяването и със специалните програмни задачи, както и със
съдържанието на отделните учебни дисциплини в училище. В разработките на водещи
специалисти се търси специфичното при постъпване в училище на 6 – 7- годишна възраст както
по отношение на общите задачи, така и по отношение на средствата за реализирането им.
Диференцирано, в спираловиден план, се очертават задачите, които решава детската градина, за да
създаде възможности за усложняване на тези общи задачи в началното училище.
Така че подготовката на бъдещия първокласник за училище не включва самото
ограмотяване, а онези предпоставки, знания и умения, личностни качества, развитието на
елементи на учебна дейност, развитие на познавателните процеси, мотивация, нагласа,
характеризиращи специалната подготовка за училище – в случая подготовката за усвояване на
четенето и писането.
Тази подготовка, особено при писането, има свои специфични особености. Важността на
проблема предполага по-задълбочени изследвания и ето защо ние избрахме за цел на изследването
– установяването на равнището на психомоторната готовност на 5 – 7-годишните деца за училище
и повишаването на готовността на децата за писане чрез прилагане на функционални методически
решения.
Тази цел се реализира чрез няколко задачи:
1. Определяне равнището за ориентиране в двумерното пространство.
2. Установяване координацията между око-ръка.
3. Определяне нивото на вниманието: концентрация, устойчивост, пренасочване на
вниманието.
4. Сравняване на резултатите от нивото на психомоторната готовност на децата от групата с
изискванията на училището в това отношение и формулиране на изводи.
Основните изследователски методи са тестът и беседата, а допълнителните – наблюдение и
статистически методи. Задължително условие за прилагане на тестовете като метод за
диагностициране е тяхната стандартизация. Тя обхваща точно спазване на строго установени
условия за провеждане и начини за оценяване, инструкция, обосновка, време на провеждане,
регистриране на резултатите и други.
Изследването има констатиращ характер. След обобщаване на резултатите от трите теста, за
да се намери равнището на постиженията на изследваната група, се използва поляритетният метод.
Този метод позволяват да се установят пропуските на децата и да се подпомогнат при
подготовката им за училище.
За да се справи с лекота и успех в усвояването на писането (графичния компонент), бъдещият
първокласник трябва още в условията на детската градина да получи нужната готовност в сферата
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на психомоториката. Понятието „психомоторна готовност за писане‖ е сложно по своята същност.
То съдържа в себе си и други понятия като „моторика‖, „сензорика‖, „готовност‖. Прието е, че
„моторика‖ е общо и обхватно определение на всеки компонент на двигателните процеси и
индивидуалния начин на тяхното протичане. Някои автори посочват, че понятията „моторика‖ и
„психомоторика‖ са еднозначни. Други определят психомоториката като събирателно понятие за
психически регулируемата моторика.
Според Г. Пирьов и Л. Десев психомоторните процеси или психомоториката означават
обективизиране на всички форми на психическо отражение от определени от тях движения.
С.Димитрова смята, че проблемите на психическата регулация на двигателните действия,
включваща движенията, действията и навиците, се обединяват под названието „психомоторика‖.
Хипотеза: Допускамe, че децата от групата ще бъдат на различно равнище по отношение на
психомоторната си готовност. Предполагаме, че причините за това са различни – обективни и
субективни. Допускаме, че след използването на функционални методически решения ще се
повиши (подобри) готовността на децата за начално писане.
Изследването се проведе с 29 деца от четвърта група в ОДЗ №5 „Ракета‖, община Подуене,
гр.София, от които 26 деца са на 7-годишна възраст и 3 на шест години. Участвали са 13 момичета
и 16 момчета. Почти всички от децата посещават детската градина, с изключение на С. П., който
отсъства по семейни причини и Б. Е., която често боледува и не посещава редовно детското
заведение.
Резултатите и диагностицирането се оценяват и анализират по следните показатели и
критерии:
1. Ориентиране в двумерното пространство:
- самостоятелно се ориентира;
- частично се ориентира;
- допуска груби грешки.
2. Координация око – ръка:
- много добра;
- добра;
- нарушена координация.
3. Особености на вниманието – концентрация, устойчивост, пренасочване:
- висока;
- средна;
- ниска.
4. Умение за разбиране на задачите:
- самостоятелно умее;
- умее с помощ;
- затруднява се.
5. Изпълняване на операции в определена последователност:
- умее;
- частично умее;
- затруднява се.
6. Умение за самоконтрол, за регулиране и координиране на действията:
- умее;
- частично умее;
- затруднява се.
След приключване на експерименталното изследване бяха събрани и обработени резултатите.
Анализът показва, че общо доминира високо равнище на постижения на децата — 52%, което
е гаранция за по-лесната им адаптация към изискванията на училището.
При сравнителния анализ целта е да се обобщят резултатите от всички тестове:
Тест 1: „Прерисуване на група точки‖ (модификация по А.Керн);
Тест 2: Възпроизвеждане на фигури по образец;
Тест 3: Прерисуване на ръкописен текст.
Според получените резултати от трите теста и техния анализ по посочените критерии и
показатели, и с помощта на поляритетния метод, диференцираме децата на пет групи.
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Групи деца
А
B
C
D
E

Брой деца
14
5
6
4
0

%
48
17
21
14
0

В група „а‖ попадат 14 деца — 48%, които имат най-високи показатели по отделните
критерии. Те се ориентират правилно в двумерното пространство, имат устойчиво внимание,
умеят да се концентрират при изпълнение на поставените задачи. Придържат се към образеца,
спазват точно условията. Налице е цялостна координация между зрение и ръка. Тази група
проявява активност, самостоятелност, контрол и оценка на задачата и ще може успешно да усвои
писането.
В група „в‖ попадат 5 деца — 17%. Тези деца се отличават с допускане на по-малко грешки
от останалите (в групи „с‖ и „d‖) и се приближават с резултатите си до тези от група „а‖. Налице е
правилна ориентация в двумерното пространство. Възприемат и разбират поставената задача,
избират самостоятелно начина на изпълнение, но не са толкова прецизни като децата от група ―а‖.
В група „с‖ попадат 6 деца – 21%. Тази група се отличава с повече грешки. Невинаги се
съсредоточават върху специфичните особености на фигурата. Частично се ориентират в
двумерното пространство. Не разполагат частите на фигурата точно по указания начин.
Наблюдава се средна концентрация, устойчивост и пренасочване на вниманието и затова
изпълняват по-трудно задачата. Координацията око – ръка е добра. Не успяват добре да
координират зрително движението на ръката. Имат частично умение за самоконтрол и регулиране
и координиране на действията.
В група „d’’ попадат 4 деца — 14% с най-ниски резултати. Те частично възприемат
поставената задача и допускат грешки при изпълнението и. Срещат затруднения при ориентиране
в двумерното пространство, имат нарушена координация око – ръка. Не контролират добре
движенията на китката на ръката и се затрудняват при графичните решения. Наблюдава се ниска
концентрация, устойчивост и пренасочване на вниманието, не се придържат към образеца.
В група „е‖ влизат децата, които не са решили нито една задача от тестовете. При
изследваните деца такива не установихме.
Според количествената и качествената характеристика на показатели и критерии изчисляваме
коефициент, за да установим равнището на психомоторното развитие на цялата група изследвани
деца.
К= а /+1/+в /+0.5/+с /-0.5/+d /-1/+е /0/
N
Установихме, че равнището на изследваната група деца, отнасяща се до психомоторното
развитие, е К=0.9, т.е. високо.
Целта на обучението по писане в първи клас е да се овладеят формите, начинът на писане и
свързване на ръкописните букви и да се формират умения за грамотно и красиво писане.
Изискванията на училището по отношение на тази цел се конкретизират според С. Здравкова в три
направления: а) по отношение на техническия компонент (положение на тялото, ръката); б) по
отношение овладяване на умения за точно отразяване на звуко-буквения състав на думите; в) по
отношение на графичния компонент.
Независимо от допуснатите грешки получените от нас резултати, сравнени с изискванията за
първи клас, показват, че нашите деца сравнително лесно ще се адаптират към училищно обучение
и показват високо ниво на психомоторна готовност.
В резултат на изследванията можем да направим следните изводи:
1. По-голямата част от децата се ориентират в двумерното пространство, определят точно
местоположението, посоките, наклона и размера на изображенията. Допуснатите грешки се
дължат на недостатъчно формирани пространствени представи.
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2. У повечето деца зрително-моторната координация е на високо равнище. Наличието на
тремер при писането е свързан с по-слабата интеграция между фината моторика и зрителната
перцепция.
3. Изследваните деца показват висока степен на концентрация, устойчивост и пренасочване
на вниманието, както по време на ориентиране в изображението, така и при неговото
възпроизвеждане.
4. Децата могат да спазват различни по сложност на конфигурацията изображения, да
предават точно техните особености, пространствено разположение и размер.
5. Допуснатите грешки се дължат на възрастовите и индивидуалните особености на 5 – 7годишните деца.
Получените резултати дават възможност да се оценят индивидуалните свойства и качества,
възможност на базата на реална оценка на равнището на детето да се организира възпитателна
работа. Така диагностиката ще послужи не само на отделното дете за контрол, стимулиране,
оценка и корекция, но ще помогне за повишаване ефективността на учебно-възпитателната работа
и за удовлетворението от добрите резултати, които биха се получили в процеса на началното
ограмотяване.
В заключение могжем да кажем, че необходимостта от точна диагностика и предварителна
подготовка като средство за развитие е безспорна. Шест-седемгодишното дете, дори и овладяло
основните локативни и манипулационни движения, все още няма съвършена координация и
точност на физическите движения на ръката, което усложнява процеса на писане. Изисква се
време, упражнение и преодоляване на редица трудности. Някои от децата се затрудняват при
изпълнение на графичните задачи, от регулиране на движенията , проблем е силния натиск и
голямото напрежение на ръката, липса на изработени правилни и икономични движения,
затруднения, свързани с латеризацията, смущения с пространствената ориентация. С. Здравкова
напомня, че „работата по придобиване на умения и навици за четене и писане е важна и отговорна,
защото е свързана с усвояването на ново средство за познаване и общуване‖. Тази дейност е
сложна и изисква преодоляване на редица трудности. При някои деца се забавят и усложняват
процесите на ограмотяване, а това може да се отрази в една или друга степен и върху цялостното
им развитие. Но само да се познават трудностите на децата, съвсем не е достатъчно. Необходимо е
да се потърсят, открият и отстранят причините, за да се помогне на детето да се справи с
изискванията на училището.
Подготовката на децата за училище е важен етап от всеобщото основно образование. Тя
допринася в голяма степен и за успешното реализиране на четирите типа фундаментално
обучение: „ да се научим да знаем, да се научим да правим, да се научим да живеем заедно, да се
научим да бъдем‖ – посочени в доклада на Ж. Делор.
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РАБОТА ВЪРХУ РАЗКАЗ ПО КАРТИНА ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Ганка Янкова, Ирина В. Вачкова
Abstract: Work on short stories in picture/s helps development on child’s observation, on their imagination,
on their speech skills. Work on short story develop and improve communicative and emotional competence in
children.
The kids learn how to reflect on their own creating a short story in picture/s to present successively the event,
which is depicten in the drawing. They analize the event, reveal the reasoning of behavior in the characters and
summarize their acts. In the compilation of a short story in picture/s, the kid selects alone the words and the terms,
arranges the individual parts to say something, to tell what he or she saw, through a comprehensive or completed
text.
Keywords: coherent speech, essay, story by painting productive skills, communicative purpose, SER,
efficiency, performance and more.

Работата по развитието на свързаната реч на децата от предучилищна степен е
водеща, тъй като крайната цел е децата да се научат да изразяват своите мисли свързано и
последователно, съобразно конкретните условия на общуване и с оглед правилата на
езика. Преразказите и съчиненията, които децата съставят в детската градина и в училище,
са традиция в нашата образователна практика. В „Програмата за възпитание на детето 2–7
години‖ се поставя акцент върху речевото развитие на децата. Държавните образователни
изисквания за предучилищно възпитание и подготовка по български език и литература
включват шест ядра, едно от които е „Свързана реч – говорене и слушане‖.
Чрез обучението по български език децата се запознават целенасочено със
специфичните особености на устната реч, с характеристиките на двете форми –
диалогична и монологична реч, с етапите на текстопроизводството, с поправянето на
грешките.
Самостоятелното създаване на продуктивни устни текстове (в частност – разказ по
картина), както и устното преразказване развива въображението на децата, обогатява
речта, повишава тяхната емоционална компетентност. Провокира се интересът към
творбите на художествената литература, провокира се интересът към художествената реч.
Децата научават нови думи, овладяват синонимното богатство на езика, конструират
изречения с все повече думи, свързват изреченията в текст, вглеждат се в детайлите и т.н.
Детският разказ отразява в най-голяма степен личния опит и знанията на детето,
неговите емоции, характерните психологически особености. Като продуктивен текст при
съставянето му детето само подбира думите и изразите, подрежда отделните части, за да
каже нещо, да разкаже видяното чрез един цялостен или завършен текст. Разказът по
картина е в групата на продуктивните текстове.
В книгата „Писмените ученически текстове. Втора част. Съчинение― М. Георгиева и
И. Савова обособяват следните видове съчинение:
съчинение
регламентирани
съчинение описание

нерегламентирани
свободно съчинение

съчинение повествование
съчинение разсъждение
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съчинение есе
осведомително съчинение
подбудително съчинение
За детската градина от тази таблица най-актуални са само съчинение описание и
съчинение повествование. По-конкретно основните представители на детското съчиняване
са: разказ по възприятие (още разказ по наблюдение, в някои методически разработки
съчинение описание); разказ по памет (разказ по преживяно или съчинение
повествование); разказ по картина/и; разказ по опорни думи; разказ по дадено начало.
Трябва да се отбележи, че в специализираната литература се употребяват като
синоними термините съчинение и разказ [Георгиева 2003:118]. В цитираната току-що
книга в групата на съчиненията повествования (разказ) се включват следните текстове:
разказ (съчинение повествование) по преживяно; разказ (съчинение повествование) по
въображение. В тази група разказ (съчинение повествование) по въображение участват:
 Разказ по опорни думи;
 Разказ по зададено начало;
 Разказ по зададен край;
 Разказ по серия картини.
Разказът по картина/и се съставя по зададена опора, но с неезиков характер.
Предлагат се няколко картини, представящи в „запечатан образец― [Георгиева:126]
ключови моменти от текста. Задачата е детето, което използва нарисуването, да облече в
думи подсказания сюжет (случка) и да създаде текст, отговарящ на нарисуването.
Разказването по серия картини е най-силно ограничително за въображението на детето.
Този факт за по-големите ученици има негативен характер, но на децата в детската
градина това им помага. Те разказват за видяното на картината, сами могат да именуват
участниците в случката по различен начин. Рядко стигат до причините за случващото се.
Работата върху разказ по картина/и помага за развиване на детската наблюдателност,
на детското въображение, на речевите умения на децата (да конструират свързан текст).
Казано по друг начин, работата върху разказ по картина развива и усъвършенства
комуникативната и емоционалната компетентност на децата.
Децата от предучилищна възраст овладяват монологичната и диалогичната реч, като
използуват в единство действен, нагледен и словесен способ. Използването на тези
способи по съответен начин от децата води до усъвършенствуване на умствените им
действия.
Умствените способности се формират най-добре в процеса на активна творческа
дейност. За това при овладяването на свързаната реч се отделя значително място на
детския разказ. Съставянето на различни разкази е творчески процес. В общата система на
свързаната реч решаването на умствена задача и формирането на речеви умения изисква
да се съчетават изпълнителски и творчески действия. Дори и тогава, когато децата
съставят разказ по образец, по дадено заглавие, по задължителен план, не се получава
механическо повторение и подражателно изпълнение. Изграждането на речеви навици у
децата чрез съставяне на разкази осигурява тяхното по-високо умствено развитие и
формира творческите им способности.
При съставянето на всеки разказ от децата в общата система на логически свързаната
реч е необходимо съзнателно да се прилагат речевите умения, които се използват за все
по-самостоятелно решение на нови задачи с творчески характер.
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Какви речеви умения се формират при съставянето на разкази, какви са формите и
методическите средства за развитието на децата?
В своя разказ детето трябва да решава задачи, които изискват активна творческа
дейност и овладяването на следните умения:
 Да изразява логически свързано различни съждения.
 Да осмисля словесния способ при решаването на задачи.
 Да използва говорни умения при съставянето на различни разкази, като изпълнява
задачата по действен, нагледен и словесен сигнал.
 Да построява своя разказ.
 Да поставя в единство съставките на разказа – увод, изложение, заключение, с
оглед на неговата тема и сюжет.
 Да употребява основното глаголно време в зависимост от отношението на детето
към разказваната случка и да изразява мислите си граматически правилно.
 Да използва знанията и опита си при активизиране на логическото мислене и
творческото въображение.
 Да овладява самостоятелна устна реч.
В зависимост от задачите се прилагат такива форми, методически средства и
похвати, които водят до ефективност на учебната дейност. Чрез тях децата включват все
по-творчески, по-самостоятелно, вариативно и логично своя опит и различните изразни
средства – пряка реч, диалог, обръщение, въпросителни и възклицателни изречения. При
възприемане изобразеното на картината извършват мисловни действия. Те анализират
събитието, диференцират действията на героите и техните взаимоотношения; разкриват
мотивите на поведение у героите, обобщават постъпките им. В този процес децата
пренасят усвоените от тях норми на поведение върху поведението на героите от картината
в зависимост от познанията си за околната природа и обществената среда.
Специално за обучението по разказване в условията на детската градина в учебната
книжка са поместени сюжетни картинки за съчинение описание. По преценка на учителя
те могат да се увеличат по размер, за да се разглеждат едновременно от цялата група.
Съдържанието на картината се анализира по предварително уточнени основни въпроси,
чрез които на децата се представя вариант за последователно разкриване на информация
за изложението. Децата трябва да се подпомогнат, за да забележат всичко за природните
условия, изградените образи, общуването между тях и зависимостите им с природната
среда и. т.н. Всеки основен въпрос се изяснява чрез конкретни питания (природни условия
– белези на годишното време, състояние и място на слънцето (луната), движение на
въздуха, характерното за почвата, растенията, храстите и пр.; образи – брой, емоционално
състояние, облекло, обувки, движения и пр.; средства за общуване – поза на тялото, лице,
израз, положение на крайниците, наличие или липса на комуникативна връзка и др.). За
наученото по всеки въпрос се прави обобщение, с което се подпомага изграждането на
съответната част от изложението.
От обучението децата трябва да разберат, че е необходимо да измислят заглавие на
своето изложение по картината и да съчиняват последователните части на съдържанието
му. В началния етап на обучението учителят осигурява образец, като поставя акценти
върху заглавието и съдържанието на изложението, както и на частите му. В следващия
етап на обучението поощрява децата да направят предложения за заглавие и съдържание
на изложението, след което обсъждат направените предложения и приемат общи насоки.
За 4–5-годишните деца са интересни игрите за озаглавяване, в които след направено устно
изложение желаещите правят устни предложения за най-подходящо заглавие. От тях се
избира само едно и се обосновава направеният избор.
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Учителят постига по-добри резултати в обучението по разказване, ако
предварително се подготви за анализиране на картината. Трябва да обмисли основни
задачи, които 4–5-годишните деца ще са в състояние да решат чрез описание.
Образи на хора от картината обикновено представят най-характерното за човешкото
общуване. За да се улесни идентификацията на образите, се обсъждат предложения от
децата за именуване на отделните фигури. Като употребяват собствени имена за
разпознатите образи, разказващите уточняват мислите си и улесняват слушателите.
Разказват ясно, увлекателно, интересно интерпретират художествените образи и техните
зависимости с природната и със социалната среда.
Преценката на разказа оказва градивно въздействие върху речевото развитие, когато
се създават навици за внимателно слушане с разбиране и запомняне на изложеното.
В предучилищна възраст, под влияние на по-сложното и по-разнообразно общуване
на детето с връстниците и възрастни, се създават благоприятни условия за развитие и
усъвършенстване на речника. Появява се познавателната функция на речта и детето
овладява по-сложните и разгърнати форми на свързаната реч – монологичната свързана
реч под формата на словесен разказ и обяснение.
Според комуникативно-действения подход в обучението по роден език в детската
градина най-важно е децата да се научат да действат с усвоените езикови форми, да
употребяват активно в своята речева дейност по време на обучение и извън него нови
думи и граматически структури.
С изследването, което проведохме, се опитахме да установим уменията на 4–5годишните деца за монологична свързана реч и уменията за правилна употреба на глаголи
и прилагателни имена.
Анализирайки резултатите от изследването (съставените продуктивни детски
текстове), могат да бъдат направени следните обобщения:
1. Изследваните деца имат способност да конструират текст минимум от четири
изречения.
Индивидуални разкази по нагледна основа се отличават с изпълнение на критериите
за тематичност, последователност, наличие на заглавие, свързано със съдържанието на
разказа.
Използваните от децата изречения са логически свързани помежду си, с тенденция за
по-честа употреба на разширени и сложни изречения.
2. Резултатите от изследванията показват, че 4–5-годишните деца имат по- богат
речник. В тяхната детска реч се наблюдава по-голямо присъствие на глаголи и
прилагателни имена, което говори за по - богатия на този етап житейски опит на децата и
наличието на повече знания.
3. От направения корелационен анализ и установения коефицент на корелацията
между изследванията на две променливи величини – уменията на 4–5-годишните деца
правилно да употребяват глаголи и прилагателни имена и развитие на монологична
свързана реч, се установи корелационна зависимост.
Установената корелация е умерена. Резултатите показват, че използването на
нагледни средства в работата за развитие на речника е от голяма значение. Те са важно
условие и за постигане на по-голяма ефективност.
4. Настоящето изследване ни посочи ползата при бъдещи изследвания да
конструираме и апробираме педагогическа технология за развитието на монологична
свързана реч и речника при 4–5-годишните деца в условията на детската градина.
Опитната работа, свързана с изследване на системата за работа върху изграждане на
разказ по картина/и, насочва към следните ИЗВОДИ:
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1. Използването на разказ по картина/и като образователна практика допринася за
речевото развитие на децата и активизира въображението им за създаване на продуктивен
текст.
2. Последователната и целенасочена работа върху разказ по серия от картини
спомага за практическото овладяване на особеностите на повествователния текст.
3. Съдържанието на създадените от децата разкази показва уменията им да
наблюдават и възприемат последователността на картините, да разказват достъпен сюжет
на картини, а също така и повишаване на езиковата им култура.
4. От трите етапа на работа върху разказ по серия от картини се акцентува върху
подготовката за разказите. Децата се учат как самостоятелно да осмислят създаването на
разказ по серия от картини, за да представят последователно случката, която е изобразена.
Познаването на особеностите в структурата на разказ по картини осмисля както
работата на педагога, така и дейността на самите деца, които пристъпват към
самостоятелно изразяване на своите мисли във вид на цялостно изказване.
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ИЗОБРАЗИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ В АПЛИКИРАНЕТО.
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЛАСТИЧНА АПЛИКАЦИЯ
Гергана Георгиева, Димитър И. Балкански
Резюме: В статията се разглеждат материалите и техниките в изобразителната дейност
апликиране За постигане на високохудожествени апликации с различна изразителност е необходима добро
познаване на изобразителните похвати и възможностите за тяхното комбиниране от децата.
Ключови думи: апликиране, пластична апликация, материали и техники.

Апликирането като вид изобразителна дейност е една от предпочитаните и любимите
за децата от детската градина.
Подреждане и лепене.
Умението за изграждане на прости по форма и цветосъчетания апликации само чрез
подреждане без залепване на изходните форми се свързва главно с работата на наймалките деца. Чрез него децата добиват представа за апликацията като изобразителна
дейност. На базата на зрителното, слуховото, двигателното възприятие и упражнения в
игрите с различни мозайки, кубчета, децата с интерес откриват, че при разместването им
се получават различни образи и украса – снежен човек, елха, коланче.
Подреждането без лепене дава възможност за разместване и промени в търсенето на
най-подходящите форми, големини, цветове и тяхното комбиниране за изграждане на
един или друг желан образ. Залепване след цялостно предварително подреждане на посложни композиции не се препоръчва. Включването на повече детайли, многослойното
подреждане и преподреждането им при лепене отнема много време и уморява децата.
Постепенното овладяване на умения за лепене в процеса на изграждане на композицията
дава възможност за самостоятелно осмисляне на предварителната идея. За ориентиране в
пространството на листа е подходящо първо да се подредят само някои основни форми, а
след тяхното залепване – подробностите и детайлите.
От прецизността на лепенето до голяма степен зависи и изразителността, красотата
на апликацията. Лепилото се нанася с върха на четка или с клечка само в ъглите, по
краищата или в средата на формите, ако са по-дребни. Нанасянето на лепило върху поголяма плоскост изисква равномерното му разнасяне с четка от средата към края на
формата.
При релефно апликиране лепилото най-добре се нанася с клечка само върху ръба
или ъглите на формите. При еднослойното апликиране елементите се залепват плътно или
частично в един слой. При многослойната плоска апликация се залепват първо по-едрите
форми, а върху тях по-дребните в един, два или повече слоя в различен цвят. При
пластичната апликация е възможно и обратното - първо се залепват по-дребните, а под тях
се промушват по-едрите.
Рязане.
При тази специфична за апликирането техника се изисква голяма предпазливост и
внимание както от страна на учителя, така и от страна на децата, необходим е прецизен
действен показ на рязането, придружен от словесно обяснение, контрол на упражненията
за усъвършенстване и автоматизиране на движенията. Различните начини за рязане с
ножица се осъществяват в определена последователност в зависимост от трудността им:
по начертана линия, по прегъвка, на око; изрязване на кръгли и овални форми от
квадратни или правоъгълни изходни форми чрез закръгляне, по контурна рисунка, на око;
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изрязване на симетрични образи от лист, сгънат два или три пъти; на верижни фигури от
лист хартия, сгънат няколко пъти; силуетно изрязване на етапи.
Първоначално се предлага рязане, което изисква повторение на еднократно отваряне
и затваряне на ножицата: тревичка, оградка и др.
Овладявайки техниката на рязането, децата започват да допълват и обогатяват
готовите форми, като ги комбинират помежду им. Постепенно достигат и до цялостно
самостоятелно изрязване, за да получат желаните образи.
Изкъсване.
Тази техника на работа придава своеобразен чар на апликациите с мекотата на
линията, с възможността чрез нея да се предаде фактурата на някои предмети – силуета на
корони на дървета, козината на животни, облаци, пухкав сняг и др. В зависимост от
възрастовите възможности на децата, от характера на поставената изобразителна задача
изкъсването може да се извърши по няколко начина:
- изкъсване по силуета на изображението;
- изкъсване на отделни парченца хартия, които се залепват и оформят образа само
по силуета му или като мозайка – със застъпване на парченцата или с малко разстояние
помежду им;
- изкъсване на изображението след перфориране по силуета на рисунката.
Препоръчва се изкъсването на излишната хартия да става с върха на пръстите на малки
парченца, за да се следва по-добре силуетът. В противен случай той се загубва лесно и
често от голяма изходна форма децата получават дребни изображения, похабява се хартия.
При пластичната апликация в резултат на прегъване, извиване, биговане и др.
изображението не се залепва плоско, а изпъква с по-нисък или по-висок релеф върху
основната плоскост, което придава различен художествен ефект.
Достъпни за децата от предучилищна възраст са следните начини за получаване на
пластична апликация:
Вдлъбване.
Геометрична форма или изрязано от учителя или децата цвете се поставя върху
едната длан. С палеца или показалеца на другата ръка се натиска в средата. При свиването
на дланта краищата им се извиват. Лепило се поставя от обратната страна, върху найизпъкналата част на оформилото се пластично цвете. Залепва се към основата, като се
притисне с един пръст или молив само в средата, където е лепилото.
Децата използват вдлъбването за получаване на пластични цветя, тичинки, панделки
и др.
Прихлупване.
Кръгла, полукръгла или овална форма се срязва на едно или повече места. Лепило се
поставя само върху едната страна на разреза. Залепва се с по-плитко или по-дълбоко
прихлупване. Получената конусовидна форма, залепена с върха нагоре, децата наричат
„шапчица". Поставя се малко лепило върху ръба на основата й. Залепва се с леко
придържане за най-изпъкналата част. Не се препоръчва притискане по ръба, върху който е
нанесено лепилото, тъй като се получава неестетична деформация. Залепеният с отвора
нагоре конус децата наричат „фунийка". По този начин децата оформят тялото на снежен
човек, рибка, цвете и др.
Сгъване.
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Сгъването по ос или диагонал на квадратна, триъгълна, правоъгълна и други форми
променя вида и изразителността на образите. За това допринасят и разнообразните
варианти на залепване на една и съща форма към основата.
Лепилото се поставя:
- по ръбовете, които лягат върху основата. Не е задължително нанасянето му по
цялата дължина на ръба. По-леко и бързо се работи, ако се постави само в краищата;
- върху едната половина на сгънатата форма на едно или повече места взависимост
от големината й. Другата половина остава свободна;
- по прегъвката. В зависимост от дължината й – само с двата края или на повече
места.
Плисиране.
Изходните форми се прегъват на равни, по-тесни или по-широки ивици. Лепило се
поставя само в средата или в двата края на „акордеончето―, „ветрилото―.
Извиване.
Извиването на формите се получава чрез триене плоскостта на хартията в една
посока с помощта на режещата част на ножицата, дръжката на четка или между пръстите.
Внимава се това да се извършва леко, без да се скъса формата. Извивка се получава и като
се постави листът върху ръба на масата, притиска се с пръсти или се хваща в двата края и
се движи нагоре-надолу. Залепва се в двата или само в единия край. Другият остава
свободен с извивката нагоре или надолу.
Навиване.
Ленти с по-голяма дължина и различна ширина децата навиват на молив, четка,
пръст, с ножица. В зависимост от пластичното решение лепилото се нанася на различни
места:
- върху единия ръб на лентата веднага след като тя се извади от молива или пръста.
Лентата се отпуска свободно върху основата и се залепва за нея с другия ръб нагоре;
- в единия край по ширината на лентата. Залепва се за основата, като другият край
остава свободен;
- на едно място по ширината на лентата. Двата края остават свободни.
Въздействието е различно в зависимост от ширината и дължината на лентата, от
мястото на залепването. Във всичките варианти на залепване навитите и извитите ленти се
използват за корони на дървета, като цветя, тяло на птици и др.
При навиването на квадратна форма върху молив се започва от единия ъгъл или
едната страна на формата. В края на навиването се нанася малко лепило. Залепва се преди
изваждането от молива. В зависимост от това се получават тръбички със скосен или прав
край, които могат да се залепят по три начина: легнали, наклонени, изправени.
С оформянето на „тръбички" децата разширяват възможностите за пластично
изграждане на образи на таралеж, гербери, снежинки, ограда и др.
Пластичната апликация предоставя възможност за развитие на обемнопространствените и конструктивно-художествените умения на децата. Освен това този
вид апликация развива и моториката на ръцете, комбинативното и вариативното мислене,
творческото въображение на подрастващите.
Литература:
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СМЕСЕНИТЕ ТЕХНИКИ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ИЗРАЗИТЕЛНОСТТА
НА ДЕТСКАТА РИСУНКА
Джейлян М. Муса, Димитър И. Балкански
Резюме: В статията се разглеждат смесените техники, приложими в обучението по изобразителни
дейности в детската градина. При тях се комбинират различни изобразителни материали, или се съчетават
две или повече „чисти техники, които в комбинация най-често създават по-широки възможности и по-широк
диапазон от изобразителни изразни средства. Смесените техники вече имат утвърдени традиции в учебновъзпитателния процес по изобразителни дейности.
Ключови думи:смесена техника, материали, техника, изобразителни дейности.

В обучението по изобразително изкуство се прилагат различни материали и техники,
които условно могат да се нарекат „традиционни‖. Освен тях в обучението навлизат и
много нови техники и материали, които предоставят възможност за по-гъвкави форми на
работа, по-интересни изобразителни и декоративни решения, стимулират интереса на
децата и тяхната творческа фантазия.
„Много техники по рисуване и апликиране се усвояват от децата значително лесно и
бързо, но други изискват продължително обучение и едва след това стават достъпни и
могат да се прилагат успешно. За подрастващите е от голямо значение използването на
различни техники, защото по този начин тези техники разширяват арсенала от
използваните изобразителни средства и ориентират децата в предпочитаните от тях
техники‖ [1: 59].
Смесените техники са много подходящи за децата от детската градина, за които е
препоръчително по-често да сменят характера на действията и различни процедури на
изобразителна дейност. Крайният резултат от прилагането на тези техники в обучението е
по-трудно прогнозиран и може да доведе до неочаквани резултати и постижения.
Използването на необичайни материали и оригинални техники позволява на децата да
изживеят незабравими положителни емоции. Те са в основата на психическото здраве и
емоционалното благополучие на децата, за поддържане на интереса им към
изобразителното изкуство.
При представянето на определени смесени техники детският учител разделя
изпълнението на изобразителната задача на два или три етапа. Поетапното използване на
различни техники е подходящо както за планиране и изпълнение на изобразителната
задача, така и за получаване на крайния резултат.
В някои случаи детето може да избере допълнителна техника, за да довърши
рисунката си. То прилага указаната техника, но има свободата да избере подходяща
техника, за да може да продължи и завърши своята рисунка или апликация.
Смесените техники разширяват диапазона на изобразителните възможности на
децата. Те предоставят възможност за по-голяма творческа свобода, като имат съществено
значение за развитие на мисленето и въображението на подрастващите, тъй като
изграждането на образа в смесена техника е различно в сравнение с използването на
―чиста‖ техника.Освен че са с образователен и развиващ ефект, смесените техники са поразнообразни и по-интересни, т.е. създават условия за мотивация за работа у децата.
Използването на смесени техники в обучението по изобразителни дейности в
детската градина се налага по различни причини, като те могат да се използват в няколко
случая:
Смесената техника е предвидена.
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При поставяне на изобразителна или декоративно-приложна задача, където е
необходимо да се използва комбинирана техника. Например техниката „акварел и
флумастери‖ при поставяне на изобразителна задача при тема „Есен‖. В този случай
флумастерите са подходящи за изграждане на очертанията и някои детайли на
изобразителните елементи (дървета, планини и др.). акварелът е подходящ за цветовото
изпълнение на задачата. Логично е работата да се започне с флумастери (първи етап) и да
се завърши с акварел (втори етап). Възможно е да има и трети етап – отново работа с
флумастери за детайлизиране на формите.
Смесената техника е предвидена, но трябва да се приложи поетапно.
В тези случаи учителят преднамерено разделя изпълнението на дадена задача на два
или три етапа, като за всеки отделен етап се изисква прилагане на съответната техника.
Например при изпълнение на изобразителна задача при тема „Есенен пейзаж‖ може да се
работи последователно с флумастери, акварел и маслен пастел.изпълнението на задачата
предполага първо да се направи линеарна рисунка с флумастери, после да се изгради
рисунката с основните цветове (да се попълнят очертанията от отделните изобразителни
елементи със съответния цвят), накрая да се обогати цветовата структура с пастел за всеки
отделен етап е необходимо съответно време, в рамките на което се използва съответната
техника.
Смесената техника не е предвидена.
В този случай развитието на образа или изобразяването на творбата изисква да се
включи друга техника. Например ако при гореспоменатата тема рисунката е направена с
флумастери, но това не е достатъчно и детската творба изглежда недовършена, тя може да
се продължи с акварел, но вече като втора, допълнителна техника, с цел завършване на
творбата.
Необходимостта от прилагането на разнообразни смесени техники в обучението по
изобразителни дейности в детската градина дава възможност за:
- включване в учебната програма на различни изобразително-практични задачи;
- интересът към изобразителната дейност се повишава, като същевременно се
повишава и мотивацията за изпълнение на изобразително-практически задачи;
- разширяват се възможностите за техническото изпълнение на изобразителнопрактическите задачи.
Една от най-достъпната и приятна за работа от децата смесена техника, при която се
съчетават два изобразителни материала е техниката – флумастер и маслен пастел. При
прилагането на тази техника детският учител трябва да се съобразява със следното:
- да се работи върху по-гладка хартия;
- да се полага пастелът по-плътно, с по-голям натиск;
- да се насочват децата към правилно използване на графичните изразни средства –
линия, щрих, петна;
- да се изгражда рисунката в следната последователност: най-напред линеарно с
флумастер да се уточни композиционното решение (брой, вид, големина и разположение
на изобразителните елементи):след това с флумастер да се оцветат по-дребните части,
като облекло, коси, покриви, прозорци и др.: едрите плоскости като небе, море, поляна и
др. да се запълнят чрез плътно защриховане с маслен пастел.
Друга смесена техника на работа за децата е комбинирането на апликация и
флумастер (пастел или темпера). При тази техника най-напред се изгражда апликацията,
а след това се детайлизират и украсяват апликираните образи или обстановката с помощта
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на флумастер (пастел или темпера). Този вид изобразяване е характерно за
предучилищната възраст на детето.
Една от най-интересните за децата и приложима в обучението по изобразителни
дейности е техниката „батик”, която се реализира на два етапа. През първия етап децата
изграждат своите образи и обстановка в рисунката с помощта маслен (восъчен, мазен)
пастел, като се стремят да го полагат по-плътно, независимо дали формата се рисува
линеарно или с петно. Вторият етап вкючва нанасянето на фона с акварелна техника, като
полагането на цветовете става хоризонтално, започвайки отгоре надолу на блоковия лист,
с обилно напоена с боя четка.
Техниката „батик‖ може да се осъществи и чрез съчетаването на пастел, акварел и
темпера. Върху изсъхналия акварел може да се печата с темпера направо с тубичката боя,
с четка или с тампон. По този начин децата могат да изобразяват цъфнали дървета, цветя,
вълни и др. качеството на техниката „батик‖ зависи изцяло от плътното нанасяне на
пастела и гладкостта на рисувателния лист и само тогава, след „проявяването‖, рисунката
става ясна, четлива и изразителна.
Смесена техника, при която се комбинират акварел с флумастер успешно може да
се прилага, когато някои детайли на изображението са твърде малки (очи, уста, листа и
др.) и качеството на четките е лошо.
Монотипията е графична техника, която допада и се харесва на по-големите деца с
протичането на един интересен и увлекателен процес по време на нейното осъществяване.
За изпълнението на рисунка с техника монотипия се използват акварелни, темперни,
акрилни, маслени и други бои. Боята със съответния цвят се нанася на повърхността
(хартия, картон, пластмаса, стъкло и др.) с различни инструменти – четка, валяк, тампон и
др.
В обучението по изобразителни дейности в детската градина могат да намерят място
и някои нетрадиционни техники, които все още не са така популярни и не се прилагат
масово в изобразителната практика. Тяхното осъществяване зависи от желанието и
подготовката на детския учител.
Една интересна и сравнително нова техника, която може да се приложи в обучението
по изобразителни дейности, е т. нар. рисуване с пръсти. За децата е особено приятно,
когато зацапаните пръсти, потопени в боя, оставят следи върху рисувателния лист. след
завършването на рисунката децата се опитват да идентифицират изобразеното и ако
установят сходство с нещо познато, веднага дорисуват липсващите му части, измислят
интересна история и заглавие.
При рисуването с пръсти занятието има игрови характер, а за реализирането му е
нужен голям лист хартия, около 50-60 см. Хартията е нужно да бъде достатъчно плътна за
да понесе обилната употреба на вода, а боичките трябва да са с необходимата
пастообразна консистенция. Боичките трябва лесно да се отмиват и да са безвредни за
организма на детето.
Рисуването с пръсти протича в две фази:
- Първата фаза се характеризира с това, че децата рисуват в началото с един пръст, а
след това с няколко;
- През втората фаза, децата се учат да смесват боята. Всеки пръст се потапя в
различни цветове, в резултат на което, се получава желания нюанс или оттенък.
Рисуването с пръсти като техника на работа може да бъде полезно в следното:
1. Децата научават неформално за смесването и използването на цветовете.
2. Развиват се всички сетива на децата – виждане, чуване, докосване, мирис и вкус.
3.Рисуването с пръсти укрепва мускулите на пръстите и ръцете, като по този начин
подобрява общото двигателно развитие и фината моторика.
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4. Развитие на координацията око – ръка на детето.
5. Рисуването с пръсти като действие е по-лесно за изпълнение за пръстчетата
на малките деца, които все още не умеят да рисуват с четка.
6. Тази техника е начин за насърчаване на себеизразяването на децата.
7. При рисуването с пръсти се поставя акцент върху процеса, а не върху
крайния резултат.
8. Рисуването с пръсти е терапевтичен метод – децата могат да изразят
чувствата си визуално, без да използват думи.
9. Стимулира се креативността и въображението на децата.
10. Рисуването с пръсти е подходящ начин за осъществяване на групова
изобразителна дейност.
11. Завършената рисунка стимулира обсъждането на творческия процес –
сюжета, цветовете, формите и т.н., което развива езиковите умения на децата.
Декупажът е приложна техника, която придобива особена популярност през
17.-19. век в Западна Европа, когато се инкрустират различни мебели с изрязани
мотиви и орнаменти. При тази техника определен мотив или изображение се изрязва
от даден материал (предимно хартия, но също така кожа или текстил). След това
мотивът се залепя с подходящо лепило или с помощта на различни техники се
прикрепя върху повърхността за декориране (дърво, метал, плат, стъкло и др.) на
предмет от бита (малка кутийка, чиния, ваза и др.) или става елемент от
обзавеждането (маса, шкаф).
Изборът на материалите за декупаж са от съществено значение за качествена
работа: подходяща хартия или цветни салфетки, ножица, макетъчно ножче, меки
плоски четки, акрилни бои, акрилен лак, безцветно лепило, предмет върху който ще
се осъществява техника декупаж (като основа).
При този вид техника трябва да се работи много внимателно, с голямо
търпение и прецизност. Задължително е спазването на определени стъпки за работа,
за да се получи качествено изпълнение на декупажа. Като начало се започва с
боядисването на основата на предмета в бял цвят. Следва съхнене и нанасяне на слой
лепило за поставяне на изрязания елемент. Елементът се приглажда с мека четка, за
да се изкара въздуха, като се внимава да не се накъса или набере. След окончателно
изсъхване се нанася подходящ безцветен лак върху предмета, за да се фиксира
готовия декупаж. Нанасят се няколко слоя лак като се внимава да не се предозира
количеството му.
Като приложна техника декупажът може да намери място в адаптиран вид в
обучението по изобразителни дейности в детската градина. Децата проявяват
желание и интерес при осъществяване на тази приложна техника. При изработване
на декупаж учителят трябва да се съобразява с опростените стъпки на работа и с
възрастовите особености на децата. На децата не трябва да се дава макетъчен нож
като инструмент за работа, ползването на шкурка, лак и други опасни за здравето на
детето материали.
Друга нетрадиционна техника за рисуване е кляксографията (от руски) т.е.
рисуване с помощта на петно, получено от впръскване със сламка (тръбичка) или
разливане на боята върху рисувателния лист с малка пластмасова лъжичка, капкомер
и др. Тази техника е много привлекателна за децата, защото предоставя възможност
за експериментиране с цветове, за създаване на необичайни образи. За всяко дете
случайно полученото цветно петно има уникална неповторима форма и размер, и с
малко въображение това петно може да придобие очертанията на любим предмет,
животно, човек, на фантазен образ и др.
При прилагането на кляксографията детският учител трябва да се съобразява
със следното:
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- да онагледява и поетапно да обяснява на децата всички стъпки на работа;
- да оказва помощ на децата при възникнал изобразителен проблем;
- да инструктира децата за спазване на мерките за безопасност при работа с опасни
материали;
- да остави детето самостоятелно да осъществи рисунката си със свои елементи и
детайли;
- да осигурява кратки почивки на децата в процеса на работа и предпазно облекло
(престилки).
Кляксографията може да се комбинира с други техники като монотипията и
апликирането, повишавайки и обогатявайки своето въздействие и изразителност.
Успешното осъществяване на смесените техники на работа по рисуване, апликиране
и моделиране зависи от познанията на учителя в тази насока и от способността му да ги
представи на децата по достъпен и увлекателен начин. Освен това, той трябва да запознае
подрастващите с етапите, с последователността на изграждане на рисунките и
апликациите при използването на тези техники. От съществено значение за изграждане на
интерес у децата към изобразителната дейност, реализирана със смесени техники на
работа, е осигуряването от учителя на необходимите изобразителни материали и пособия
за работа, които трябва да са с високо качество.
Смесените и нетрадиционните техники, приемани от децата като „по-интересни и
по-разнообразни‖, повишават мотивацията за изпълнение на изобразителните задачи,
обогатяват изобразителните умения и дават възможност на всяко дете да прояви своите
индивидуални особености. Децата стават по-активни, уверени и самостоятелни в
изобразителната си дейност, развиват умението си да предават преживяванията си с
помощта на различни изразни средства, материали и необичайни техники.
Използването на смесените и нетрадиционните техники в обучението по
изобразителни дейности изисква от децата да познават и задължително да спазват начина
и последователността (етапите) на работа с тях, за да постигнат желаните изобразителни
резултати. Прилагането на тези техники в обучението по рисуване и апликиране
предоставят големи възможности за отразяване на действителността по един по-различен,
нестандартен начин и стимулират творческото въображение и мисленето на децата.
Приложението им в детската градина обогатява и разнообразява изобразителната дейност
на децата, засилва интереса им към рисуването, допринася за повишаване на качеството и
изразителността на детските творби, спомага за изобразително-творческото им развитие,
съдейства за осъществяване на приемственост с обучението по изобразително изкуство в
началното училище.
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Резюме: Високото художествено възприятие и преживяване се осъществява върху широка сетивна,
емоционална и интелектуална основа. За развитието на чувствата допринасят както познанията и
практическият опит на децата, така и общуването на различните видове изкуства.
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Откривайки за себе си многообразието на околния свят, детето като встъпва във
взаимодействия с различни сфери на дейност, проявява себе си по най-достъпния начин –
емоционално. Като външно проявление на вътрешния свят емоциите позволяват да се
определи неговото отношение към случващото се, способстват за личностното му
формиране. Емоцията е специфичен знак и символ на субкултурата, а детството – „златен
век за емоционалното у човека―[4]. Чувствата и емоциите на децата съставляват базата на
личностната култура на детето. Емоцията изпълнява ролята на функционален орган, ядро
на личността. Педагогът, умеещ да разкодира идващата чрез емоционалните прояви на
детето информация, е способен да преобразува и коригира негативните явление в
емоционален план, а следователно и други сфери на личността.
Чувствата са изпитвано от субекта психическо състояние, чрез което възприятието
и разбирането се изразяват в единство с личното отношение към възприеманото и
разбираното, известното и неизвестното. Във всички тези случаи се говори за чувствата
като особено емоционално състояние. „В сферата на емоционалното развитие се
натрупват (кумулират) преживявания за благополучие или неблагополучие. Те са
следствие от характера на взаимодействията на възрастните с детето, от организацията на
неговия живот―[3]. Чувството се преживява като приятен, неприятен или смесен оттенък
на всеки психически процес. То се осъзнава не само по себе си, а като свойство на
предмети или действия – приятен човек, неприятен привкус, смешно изражение и т. н.
Нерядко този чувствен тон се оказва следствие от предишни силни преживявания, отзвук
от минал опит. Понякога чувството служи за показател на това дали удовлетворява или не
удовлетворява човека, успешно или неуспешно протича дадена дейност.
Проблемите за въздействието на изкуството върху детето са предмет на
дългогодишно педагогическо и психологическо изследване. Те са широки и
многообразни. Жечо Атанасов [1] ги групира в четири основни направления:
1. Оценка на художествените и възпитателни концепции в произведението на
изкуството.
2. Определяне методите и формите на въздействие на красотата върху личността на
детето.
3. Отражението, което художествените и възпитателни идеи имат върху
преживяването на детето за издигане на неговата култура на естетическо възприемане.
4. Анализ на възпитателния резултат, на ролята на изкуството, за стимулиране на
творческите сили на детето и отражение на красотата върху нравственото му поведение.
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Той представя обхвата на проблемите, свързани с предмета на педагогиката, по
следния начин:

Произведение

Въздействие

Преживяване

Творческа
реакция на
детето

Жечо Атанасов изследва и специфичните педагогически проблеми, които поставят
проучването на интензивността и насоките на въздействието на изкуството върху детето,
като ги свежда най-общо до следното:
1. Изясняване на връзката между произведението и детето като обект на
възпитателно въздействие.
2. Определяне методите и средствата, с които е възможно най-целесъобразно и
резултатно доближаване на изкуството до детето и на детето до изкуството.
3. Необходимост от естетическа и педагогическа подготовка на учителите и
родителите, които ще помогнат на детето да възприеме и правилно да осмисли и преживее
произведенията на изкуството.
Едно системно изследване на психологическите и социални основи на
художественото възприятие предлага Тодор Чакъров. „Психическите процеси, казва той,
които протичат при възприемане на художествената творба са невъзможни в техния
чист вид. Не можем например да говорим за естетическо преживяване, без да имаме
предвид усещанията, без да отчитаме мисловните процеси и т.н.― [6].
Това изследване разглежда художественото възприятие въобще, като се опира на
примери от художествената литература. Въпреки това, Пламен Легкоступ смята, че
„разработваните от Тодор Чакъров психологически основи на художественото
възприятие могат да се отнесат и приложат към възприемането на изобразителното
изкуство, защото литературата и изобразителното изкуство са два свята, две отделни
самобитни изкуства, но между тях има много общи неща, много допирни точки, които
се отнасят до художественото възприятие на децата―[5].
Високо художествено възприятие и преживяване се осъществява върху широка
сетивна, емоционална и интелектуална основа. И детето и човекът на изкуството
възприемат и творят с цялата си духовна същност. Затова картината действа не само
визуално, а на цялата човешка същност, образуваща синтез от всички възприятия, мисли,
преживявания, чувства и въображение.
Предучилищната възраст е сензитивна за развитието на чувствата. Както пояснява А.
Валон [2], към четвъртата година в полето на вниманието на детето попадат правилата за
поведение и дейност. То заучава все повече правила, стреми се да ги спазва, а и
възрастните изискват това, и когато постъпва както е прието и желателно, преживява
приятни чувства, знае кой е източникът за тях. При противоречия между усвоените норми
и образци, чувствата са с отрицателен знак – неприятни. Нравствените оценки отвън се
превръщат все повече в собствени. В резултат, чувствата се обогатяват по съдържание,
свързват се с взаимоотношенията, с успехи в ученето, с възприемането на красивото в
природата и изкуствата и в създаване, според силите на детето, на красиви неща, с което
се обособяват и трите основни групи чувства – нравствени, познавателни и естетически.
Те все повече започват да се отличават с важни качества. Стават по-устойчиви и пообобщени (добро е например всичко, с което не се прави лошо на другите).
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Руският психолог Корнилов питал деца от различни възрасти защо не бива да се
бият? Малките обяснявали, за да не попадне нещо в окото на другарчето им, по-големите
– за да не ги заведат в полицията, а децата от предучилищна възраст обобщавали, че е
„обидно да биеш другаря си―. Чувствата вече не се пораждат само под външни внушения,
а се свързват със собствените отношения т.е. пречупват се през личните критерии. Това
прави внушаемостта по-ограничена. За развитието на чувствата допринасят както
познанията и практическият опит на децата, така и общуването с различните видове
изкуства [3].
Ролята на възрастните за развитие на чувствата е голяма, тъй като техните оценки се
възприемат от децата и се превръщат в тяхно отношение. Наред с положителни чувства,
присъщи на децата в тази възраст, са и чувства за неудобство, срам, вина. При слушане на
приказки и запознаване с произведенията на изобразителното изкуство децата ярко
изразяват своите чувства. Емоционалната възбудимост е все още голяма. Задръжните
процеси са недостатъчни. Така, когато учителката съобщава на децата, че през пролетта
пойните птички дошли и започнали да пеят, това поражда асоциации у децата и те
започват да чуруликат. Не са изключени афектни състояния, които често са следствие от
несправедливост, умора, неформирани умения да отстъпват, да се отнасят внимателно към
другарчетата си и др. Чувствата могат да се преживяват пасивно или да се превръщат в
мотиви за дейност, да подбуждат децата към определени постъпки. Ако едно дете
например е огорчено от друго или не дава играчката си на другарчето му да я види, да си
поиграе с нея, умелата намеса на възрастния е в състояние да стимулира постъпилото не
добре дете да се извини, да убеди неотстъпващото колко е добре да зарадва приятелчето
си и др.
Много често думите „емоция“ и „чувство“ се употребяват като синоними. Потясното значение на думата емоция е непосредствено временно преживяване на постоянно
чувство. Емоционалните явления изразяват изменението на вътрешния свят на човека, на
ценностните му позиции, чрез които той засвидетелства себе си в битието. Емоциите са
дейност за откриване смисъла на собствения живот за постигане на смислово единство със
света. Те разкриват уникалността и ценността на човешкия живот, неговата невъзможност
да бъде изживян от друг човек. В изследванията на емоциите някои психолози смятат, че
те усилват мотивацията, други са на мнение, че емоциите са самите мотиви и ни водят към
повечето важни цели в живота ни. Емоциите, обаче, могат да бъдат разграничени от
другите потребности (глад, жажда) поради това, че възникват относително бързо, траят
относително кратко и често се появяват неочаквано. Емоциите имат чувствен компонент и
ние ги преживяваме като промяна в обичайното равномерно протичане на съзнанието.
Психолозите посочват три взаимосвързани компонента в емоциите: физиологична възбуда
(увеличен сърдечен ритъм, учестено дишане, понижено храносмилане и разширяване на
зениците), волеви движения (движение на лицевите мускули) и феноменологично
преживяване (осъзнати мисли и чувства).
Едно от условията за управление на художествения вкус на човека е да се изучат
колкото е възможно по-добре неговите естетически реакции от най-ранна детска възраст.
Важно значение има изучаването на проблема за художественото възприятие в процеса на
обучението в детската градина. За да се изясни механизмът на детското художествено
възприятие е необходимо да направим паралел между възприемането на произведения на
изобразителното изкуство от възрастните и от децата. Най-важните перспективи в това
отношение са: Запознаването със същността на художественото възприятие, с неговите
психологични и социални основи, с неговите закономерности допълва и усъвършенства
преди всичко знанията на детския учител в областта на изобразителното изкуство, а оттук
и неговата способност за по-ефективна методическа работа с децата при контактите им с
художествената творба. При това положение може да се очаква оформянето у децата на
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една цялостна представа за видовете изобразителни изкуства, като по този начин започва
възпитаването у подрастващите на една по-свършена способност за възприемане на
техните произведения. Тодор Чакъров дефинира художественото възприятие по следния
начин: „Художественото възприятие може да се определи като отражение на
творбата в съзнанието на реципиента. Или по-точно като цялостна реакция на субекта
спрямо действащата върху него художествена творба― [6].
В случая под субект на художественото възприятие трябва да се разбира не само
отделната личност, но и публиката изобщо. Невъзможно е да разглеждаме
художественото възприятие без наличието на определен художествен обект, който
упражнява в по-голяма или по-малка степен въздействие върху възприемащия. Именно
това въздействие ражда впечатлението от творбата. При възприемане на произведения на
изкуството става дума не за „възприятието― като понятие от психологията, което
обозначава втората степен на сетивното познание след усещането, а за възприемане на
художествени образи, за такова „разчитане― на тези образи, при което се осъществява
едновременно познание и съпреживяване, съчетават се въображение, мисъл, воля, емоция.
От това следва, че „художественото възприятие― е резултат не само на възприемането и
дейността на въображението, но и на познавателния опит. Затова художественото
възприятие предполага определена степен на духовна материална култура, някаква
доза познаване от страна на възприемащия (реципиента), на културните знаци,
символи и значения, с които изкуството си служи.
Художникът кодира съобщенията, идващи от видимия свят в своята творба, т.е. той
ги превежда на своята система от условни знаци. Разчитането, декодирането на тези
знаци, които Уинстън Чърчил нарича „криптограма― върху платното е един от важните
аспекти на художественото възприятие. Способността за подражание под названието
„проекция― е станала предмет на изследване на цял клон от психологията. Описанието на
фигурите, които съзираме в облачните образувания напомня за психологическите тестове,
при които се изследват реакциите на опитни лица или пациенти спрямо симетрични
мастилени петна. В т. нар. „Роршахов тест― тези петна имат предимство пред облаците,
защото можем да ги повтаряме и да сравняваме тълкуванията, давани от различните
изследвани лица. Сетивното отражение на произведението е един непрекъснат процес. То
е едно непрекъснато движение и изменение. Този процес е невъзможен без неговото
продължение в останалите психически процеси и преди всичко в мисленето,
преживяването, въображението, които до голяма степен определят тона, колорита на
сетивното впечатление. Поради това различните усещания, представи и пр., въпреки че в
много случаи имат различна мотивировка, могат да бъдат преживяни и осмислени по
различен начин.
Естетическото усещане е свързано и до голяма степен обусловено от другите
психични процеси – мислене, емоции, внимание, въображение и пр.
Мисленето и като психически процес и като логическа дейност е синтез на
цялостното познание. Мисленето е висш познавателен психичен процес, обобщено и
опосредствано от личния опит субективно отражение на света, на обективни свойства,
отношения, недостъпни за непосредствено възприемане.
Търсене и откриване на съществени страни в предметите и явленията – е един от
най-значимите признаци на мисловния процес. Акцент върху тази особеност на мисленето
поставя още Уилям Джеймс. Откриването на същественото свойство в съвкупността от
страни на предмета има водещо значение за решаване на дадена задача. От цялото
многообразие от значими свойства за даден предмет, един от тях може да се окаже от
съществено значение за решаване на задача в определена ситуация, а в друг случай
същото свойство да встъпи в ролята на второстепенно. Всеки творец търси и подбира
онова свойство, което се оказва съществено за решаване на дадена ситуация.
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Втората страна на предмета на мисленето е свързана с откриване на отношение
между предмети, на връзка между отделните части на един предмет, която е причина
за съществуване на определени свойства и за тяхното по-силно или по-слабо проявление.
Мисленето определя облика на съзнанието, следователно казва своята дума и в
протичането на сетивните процеси. В едно произведение на изобразителното изкуство
творецът художник може да употреби различни линии, щрихи, петна, но сами по себе си
те не ще означават нищо. Те ще придобият смисъла и значението си от замисъла, от
идеята от същността на произведението. Отзивчивият зрител откликва на художественото
внушение, защото изпитва наслада от трансформацията, която се извършва пред очите му.
От тази наслада възниква постепенно и почти незабележимо една нова функция на
изкуството. Художникът възлага на зрителя все повече задачи като по този начин го
притегля към вълшебния кръг на творчеството, дава му възможност да изживее нещо от
трепета на сътворяването, правенето, което някога е било привилегията на художника.
Това е повратната точка, която открива пътя към произведенията, провокиращи цялата ни
находчивост и проницателност подобно на картинни ребуси и ни карат да задълбаем в
собственото си съзнание за неизразимото и неизказаното.
Естетическото значение на сетивните елементи на художественото възприятие
зависи от тяхното осъзнаване. Когато едновременно със сетивното дразнение усвояваме
смисъла на дразнителя, неговото съдържание и същност говорим за пълно осъзнаване. То
става по пътя на мисленето, на асоциациите, по пътя на една многостранна съзнателна
дейност, която протича динамично в много кратки мигове. Сравнението на
непосредствено сетивните елементи на творбата с техните корелати в действителността
извън изкуството е онова, което характеризира съзнателно сложната страна на живото
съзерцание. Това се извършва преди всичко с помощта на концентрирани в съзнанието
като представи и понятия минали усещания и минал опит.
Естетическото усещане е свързано и обусловено до голяма степен от емоциите.
Усещанията, които художествените обекти предизвикват, се премислят и преживяват
едновременно. Съвременната естетика отчита голямото значение на емоциите в
художественовъзприемния процес. Това зависи от цялостта на творбата – доколко тя е
художествена творба и доколко е значителна като художествено явление от гледна точка
на възприемащия.
Сетивните впечатления от произведението са в твърде голяма зависимост от
вниманието на реципиента. От вниманието зависи степента на тяхното осъзнаване и
силата на тяхното преживяване. В процеса на свободното, незадължително възприятие
едни страни на произведението стигат до много по-голяма осъзнатост, от други. В една
картина или графика например не всички детайли дразнят еднакво нашите рецептори,
дори когато интензивността на цветните или черно-белите петна е еднаква. В изкуството
това много зависи от яркостта на детайла и още повече от насочеността на съзнанието ни,
което наричаме внимание. Способността за сетивното възприемане на изкуството може и
трябва да се възпитава. В процеса на обучението по изкуствата това трябва да бъде едно
от основните задължения на учителя, защото децата невинаги знаят какво да видят в
картината, невинаги обръщат внимание на съществения детайл, на характеризиращия
белег.
Въображението е друга страна на художествено-възприемния процес. Трябва да се
прави разлика между въображението на твореца художник и въображението на
възприемащия творбата. В първия случай става въпрос за творческо въображение, а във
втория говорим за репродуктивно въображение, което безспорно съдържа елементи на
творчество и дори го наподобява. Въображението на съзерцателя наричаме
репродуктивно, защото се основава на впечатления, почерпени от произведението или
взети от жизнения опит, поради което не означава създаване на нови, оригинални
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художествени образи. Връзката между въображението на художника и въображението на
публиката е неразривна. Възприемането на творбата е в състояние силно да раздвижи
личността. И не само да я раздвижи, но и да я направи по-съвършена, по-склонна към
творческо мислене. Възприемането на художественото произведение може да даде
начален тласък за истинско художествено произведение. Общуването с вече създадените
художествени образи вдъхва любов към изкуството и способства за създаване на една
психическа обстановка, на едно постоянно предразположение към творчество.
Творческият характер на художественото възприятие трябва да се разбира като наличие на
творчески елемент, който може да разрасне и да доведе до истинско творчество. Би могло
да се каже, че началото на художественото възприятие е непосредственото
съприкосновение на човека с произведението на изкуството. Художественото възприятие
е процес, който се предшества от процеса на художественото творчество. Тези творчески
дейности да голяма степен са аналогични, но в никакъв случай тъждествени една на друга.
При възприемането на произведения на изобразителното изкуство различаваме
няколко степени на общуване с творбата:
1. Простото, визуално въздействие с колорит, светлосянка, обем, ритъм на чернобелите и цветни петна. Тя протича на равнището на усещанията и възприятията.
2. Определяне на сюжета, темата и идеята като основни елементи на
съдържанието на художествената творба. Тук вземат участие представите, паметта и
въображението, изобщо цялостния минал познавателен опит на индивида.
3. Вникване в особеностите на творческия процес – тук възниква необходимостта
от известно познаване на знаците и символите, с които си служи изкуството. Познаването
на елементите на художествената форма като композиция, изобразителни изразни
средства – линия, петно, цвят, колорит, светлосянка, ритъм, обем, способност за още подобро изясняване на художественото съдържание, водещо до личностно оценъчно
преживяване.
4. Изграждане на критико-оценъчен критерий и на неговата база развиване на
критико-оценъчна дейност.
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ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА МОДЕЛИРАНЕТО ЗА ФОРМИРАНЕ НА
ИЗОБРАЗИТЕЛНИ УМЕНИЯ У ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Елена В. Андреева, Димитър И. Балкански
Резюме: Детската изобразителна дейност включва рисуване, моделиране и апликиране. Чрез
моделирането детето придобива умението да създава обемно-пространствени изображения, които са израз
на естетическото и емоционалното му отношение към действителността.
Ключови думи: изобразителна дейност моделиране, обемно-пространствени умения.

Една от целите на съвременното обучение по изобразително изкуство в
подготвителна група на детската градина е формирането на обща художествена култура у
децата и усвояване на умението да възприемат достъпни по съдържание и изразни
средства произведения на живописта, графиката, скулптурата и декоративно-приложните
изкуства. Затова в утвърдените ДОИ и учебни програми (ядрата „художествено
възприемане‖, „художествено пресъздаване‖, „изобразително творчество‖) се предвиждат
различни форми за организиране на общуването на децата с произведенията на
изобразителното изкуство.
Значението на изобразителните дейности за детското развитие могат най-добре да
бъдат разбрани и оценени, като се разгледат в светлината на методологичния принцип за
амплификация, разработен от руския психолог А. В. Запорожец. Според него в ранната и
предучилищната възраст се извършват уникални и неповторими в развитието и
формирането на личността процеси. Детето в предучилищна възраст е способно творчески
да възприема света. Затова трябва да се използват тези дейности, които са най-достъпни за
него. За обогатяването и развитието на детската личност в тази възраст най-много помагат
специфичните детски дейности, художествените дейности и играта.
Самата природа на изобразителната дейност е свързана със създаването на
изображения, които отразяват предмети и явления от заобикалящия детето свят. Какъвто и
характер да имат тези изображения, каквито и субективни чувства и преживявания да
носят като послание към другите, те винаги се свързват и с основния източник на
познанието – действителността.
Основните форми, на които се опира детската изобразителна дейност, са: нагледнодействено мислене – протичащо при непосредствената, неспецифична дейност с нещата –
манипулативната дейност; нагледно-образно мислене – протичащо въз основа на
възприятието; визуално мислене; нагледно-образно мислене на равнището на прехода
между възприятието и представата; нагледно-образно мислене въз основа на представата;
мислене въз основа на обобщени представи – схеми; мислене с понятия.
Изобразителната дейност има голямо значение за усъвършенстването и развитието
на сензорните процеси – усещане, възприятия, представи. ранната и предучилищна
възраст, през които се извършва най-интензивно сензорно развитие, което позволява
натрупване на богат сетивен опит и създава условия за изграждане на ярки сетивни
образи, активно стимулиращи изобразителната дейност.
Художествената дейност подпомага децата в усвояването на системи от сензорни
еталони, които им позволяват правилно да се ориентират в качествата на нови непознати
предмети. Те усвояват и речевото обозначение на качествата – цвят, форма,
пространствено разположение и т.н., които подпомагат тяхното по-пълно опознаване,
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осмисляне, а наред с това и използването им в процеса на характеризиране на образа в
рисунката или апликацията.
„Изобразителната дейност моделиране, характерна с реално обемната си пластична
изява, намира трайно място в занятията през предучилищния период. Извършващите се
манипулативни процеси с пластичните материали повишават съществено изобразителните
способности на децата.
Проблемите, съпътстващи изграждането на обемно-пластичната форма, са зависими
непосредствено от равнището на детското личностно, психическо и психомоторно
развитие, от нивото на индивидуалните умения за изобразителни репродуктивни или
продуктивни действия. Усвояването на образното познание чрез органичното съчетание
на визуалното, манипулативното и логическото начало в практиката на изобразителната
дейност може да намери още по-успешна почва за развитие чрез обемнопространственото изобразяване.
В исторически аспект редица утвърдени учени, педагози и художници отчитат в
концепциите си необходимостта от практическо приложение на обемно-пластичното
триизмерно изобразяване като важен момент от общото развитие на изобразителните
умения и способности. Между тях се отличават имената на Леон Батиста, Алберти, Ян
Амос Коменски, Йохан Песталоци, Фридрих Фрьобел, Либерти Тед, Рудолф Арнхайм и
др‖[3:50].
Изобразителната дейност моделиране се характеризира със сравнително податливите
си към манипулативни дейности материали – глина, пластилин и моделин. Основно се
използват два вида моделиране – релефно и кръгло. При моделиране в кръгло изградените
обемно-пластични образи са материално-веществени, което позволява те да се
манипулират от всички страни, да се съхраняват и в следващи занятия доработват
допълнително. Моделирането с пластични материали допринася за развитието на
амбидекстрията (умението за манипулативни операции както с дясната, така и с лявата
ръка), което увеличава значително възпроизводителните им възможности и
изобразителните оперативни умения.
Многобройните технически способи за работа с пластичните материали развиват
сръчността, двигателните умения и тактилните усещания на децата. Препоръчително е да
се използват основно два вида способи за обемно изграждане:
1. Изработване на пластики чрез слепване на предварително моделирани структурни
елементи от изображението;
2. Изграждане на пластични образи от едно компактно парче материал чрез
отнемане, прибавяне, гравиране и други познати техники.
Включването на моделирането в изобразителните дейности на децата не само
увеличава тяхното многообразие, но и допринася за запознаване с особеностите на
обемно-пространствените величини, култивира мисловните операции, активизира
формотворческото изобразяване.
Моделирането в детската градина е достъпна и любима за децата дейност, когато се
създаде интерес към нея и постепенно се поддържа и разширява.
„В общия процес на художествено-естетическото възпитание на децата
моделирането допринася за осъществяване на редица образователни и възпитателни
задачи:
- съдейства за формиране на естетическо отношение към действителността и към
произведенията на скулптурата, към красотата на пластичната форма на предмети и
образи от действителността, на хармоничното съотношение на техните части, на
интересни конструктивни особености;
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- помага за обогатяване, конкретизиране и диференциране на образните представи на
децата за различни обекти от действителността;
- подпомага да се усвоят практически представи за форма, пространство, количество
и величина;
- последователно да се усвояват основните похвати за моделиране;
- възпитава редица личностни качества като наблюдателност, самостоятелност,
активност, инициативност, нравствено-естетически чувства, умение да планират
дейността и др.;
- развива образно-пластичното и конструктивното мислене, въображението и
зрителната памет у децата, обогатява емоционалните им преживявания;
- съдейства да се развиват изобразителните и творческите способности на
подрастващите‖ [4:92].
В изобразителната дейност моделиране активно се развива зрително-двигателната
координация на окото и ръката, усъвършенстват се сензорните и психомоторните
способности на децата, които имат значение и за всички други дейности в живота им.
Изобразителната дейност има голямо значение за формиране на естетическо
отношение у децата към действителността. Естетическото отношение се формира от
контакта с околната среда, с достъпни за възприемане произведения на изкуството и в
художествените дейности на детето. В процеса на моделиране се засилват връзките на
детето с реалния свят, с обекти, които то изобразява. Така се засилва неговата естетическа
възприемчивост, способността за естетическо усвояване, способност, която се изразява
във възприемане, оценка, изживяване, претворяване, преобразяване на действителността.
В изобразителната дейност моделиране се формират и усъвършенстват и
естетическите оценки. Децата все по-добре се ориентират в хубавото и грозното. У тях се
изгражда система от естетически показатели, която ги подпомага при естетическата
оценка. Те постепенно свикват да изказват своите виждания в ясни и мотивирани
естетически съждения. Въз основа на това постепенно се формира естетическият вкус на
децата, способността им да разбират, оценяват, разграничават и предпочитат
естетическите явления в природата, изкуството, обществения живот.
Моделирането като форма на изобразителна дейност е подходяща за използване и на
групова изобразителна дейност, т.е. един образ може да се изработи от няколко деца, като
всяко от тях моделира отделните структурни елементи и с помощта на учителя след това
те се слепват и обобщават. В някои случаи може да се извършат и допълнителни дейности
към готовия изобразителен продукт, като оцветяване на отделни части, апликиране
(слепване) на други подходящи материали (камъчета, дървени или метални елементи и
др.).
Богатото съдържание на произведенията на скулптурата възпитава у децата любов
към хубавото, справедливото, достойното, честното, смелото и героичното, доброта,
чувство на взаимопомощ, уважение към другите и други качества, които ще съдействат за
изграждането на трайни, високохуманни добродетели в бъдеще.
Чрез моделирането се формират изобразителни умения, развива се сръчността на
ръката, създават се навици за труд, които имат значение за бъдещата трудова дейност на
детето в предучилищна възраст. То усвоява редица умения за работа с пластични
материали като пластилин, глина, моделин, метално фолио и др. Тези умения развиват
сензорните процеси, окомера, едрите и дребните групи мускули на ръката, координацията
на движенията.
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ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО
ИЗКУСТВО – СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ
ПОЗНАНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Ивана Д. Симеонова, Димитър И. Балкански
Резюме: Чрез изкуството се възпитава умение да се види типичното, характерното, да се обобщят
наблюдаваните явления. Произведенията на изобразителното изкуство, богати по своето съдържание и
съвършени по художествена форма, възпитават художествен вкус, способност да се разбере, различи и
оцени прекрасното не само в изкуството, но и в действителността.
Ключови думи: възприемане произведенията на изобразителното изкуство, художествени познания,
изобразителни умения.

Приемайки становището, че чрез специфичните за изобразителното изкуство цели и
задачи, в началното училище се преследва и една по-голяма и значима цел: „…заедно с
другите учебни предмети учениците да развият творческото си мислене, сензорният опит,
естетически чувства – подготовката за следващата, средната, степен на
общообразователното училище.
За да може по-лесно да се изясни механизмът на детското художествено възприятие,
е необходимо да се направи паралел между възприемането на произведения на
изобразителното изкуство от възрастните и от децата.
Могат да се посочат по-важните перспективи в това отношение.
Запознаването
със същността на художественото възприятие, с неговите
психологически и социални основи, с неговите закономерности ще допълни и
усъвършенства преди всичко знанията на преподавателя по изобразително изкуство, а
оттук и способността му за по-ефективна методическа работа с децата при контактите им
с художествената творба. При това положение може да се очаква оформянето у децата на
една по-цялостна представа за видовете изобразителни изкуства и ще започне
възпитаването у тях на една по-съвършена способност за възприемане на произведенията
на изобразителното изкуство.
Според някои автори художественото възприятие може да се определи като
отражение на творбата в съзнанието на реципиента. Или по-точно, като цялостна реакция
на субекта спрямо действащата върху него художествена творба.
Ясно е, че при възприемане на произведения на изобразителното изкуство става
дума не за ,,възприятието‖ като понятие от психологията, което обозначава втората степен
на сетивното познание след усещането. Тук става дума за възприемане на художествени
образи, за такова ,,разчитане‖ на тези образи, при което се осъществява едновременно
познание и съпреживяване, съчетават се въображение, мисъл, воля, емоция. Следователно
художественото възприятие е резултат не само на възприемането и дейността на
въображението, но и на познавателния опит.
Неслучайно художественото възприятие предполага винаги определена степен на
духовна и материална култура, известно познаване от страна на реципиента, т. е. на
възприемащия, на културните знаци, символи и значения, с които си служи изкуството.
Един от важните аспекти на художественото възприятие е разчитането,
декодирането на тези знаци, което е ролята на зрителя, неговият дял в разчитането на
художествения образ.
Най-напред сетивното отражение на произведението е един непрекъснат (доколкото
трае възприемането) процес. Следователно то е едно непрекъснато движение и изменение.
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Този процес е невъзможен без неговото продължение в останалите психически
процеси и преди всичко в мисленето, преживяването, въображението, които до голяма
степен определят тона, баграта на сетивното впечатление. Поради това различните
усещания, представи и пр. макар в много случаи да имат различна мотивировка, се
преживяват и биват осмислени различно.
Естетическото усещане е свързано и до голяма степен обусловено от другите
психични процеси – мислене, емоции, внимание, и пр.
Мисленето и като психически процес, и като логическа дейност е синтез на
цялостното познание, то определя облика на съзнанието, следователно то казва своята
дума и в протичането на сетивните процеси.
В едно произведение на изобразителното изкуство творецът-художник може да
употреби различни линии, щрихи, петна, но сами по себе си те не ще означават нищо.
Смисъла и значението си те ще придобият от замисъла, от идеята, от същността на
произведението.Осъзнаването става по пътя на мисленето, на асоциациите, по пътя на
една многостранна съзнателна дейност, която протича винаги динамично в невъобразимо
кратки мигове.
Онова, което особено характеризира тази съзнателно сложна страна на живото
съзерцание, е сравнението на непосредствено сетивните елементи на творбата с техните
корелати в действителността извън изкуството. Това се извършва преди всичко с помощта
на минали усещания, на минал опит, концентрирани в съзнанието като представи и
понятия.
Това потвърждава твърдението, че тези, които гледат картини и рисунки, трябва да
притежават способността за подражание и че никой не може да разбере нарисувания кон
или бик, ако не знае как тези същества изглеждат в действителност.
Всяко изображение се гради до известна степен на онова, което наричаме
направлявана проекция. Когато говорим, че петната и маските в импресионистичните
пейзажи изведнъж оживяват, ние искаме да кажем, че нещо ни е карало да проектираме
пейзаж в тази пъстра смесица от бои.
От друга страна, естетическото усещане е свързано и обусловено до голяма степен
от емоциите.
Сетивните впечатления от произведението са в твърде голяма зависимост от
вниманието на реципиента. Не всички детайли в една картина или графика например
дразнят еднакво нашите рецептори, дори когато интензивността на цветните или чернобели петна е еднаква. В изкуството това много зависи от яркостта на детайла, но още
повече зависи от насочеността на съзнанието ни, което наричаме внимание.
Както всяка друга способност, така и способността за сетивното възприемане на
изкуството може и трябва да се възпитава. В процеса на обучението по изкуствата това
трябва да бъде едно от основните задължения на учителя, защото децата невинаги знаят
какво да видят в картината, невинаги обръщат внимание на съществения детайл, на
характеризиращия белег.
Въображението е друга страна на художественовъзприемания процес. От една
страна, трябва да се прави разлика между въображението на твореца – художник и
въображението на съзерцателя, на възприемащия творбата. От друга страна обаче
връзката между въображението на художника и въображението на публиката е
неразривна. В ренесансовите естетически теории и предразсъдъци това ударение върху
вдъхновението и въображението върви ръка за ръка с изтъкването на изкуството като
висша духовна дейност в противовес на простата занаятчийска сръчност.
Изкуството, в което способността на художника да внушава и загатва, трябва да
съответства на способността у зрителя да приема внушения и загатвания.
Възприемането на изкуството се извършва и чрез опосредствено-логически форми. В
опосредствено-логическа дейност се търси еквивалента на творбата в реалното, в живота,
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защото критерият за всякакво познание, следователно и на художественото, е неговото
съответствие или несъответствие с реалността.
Щом като приемаме, че изкуството е и трябва да бъде отражение на
действителността, първият въпрос, който неусетно възниква у нас при възприемането му,
е отразява ли то живота и доколко го отразява. Тази аналогия с живота служи на човека да
опознае по-добре света и себе си, за да стане по-мъдър, по-съвършен, по-действен, почовечен. А аналогията между изкуството и живота, както всяка друга аналогия е операция
от чисто логическо естество.
В един стар китайски трактат по живопис се казва: ,,Всеки познава кучета и коне,
защото могат да се видят всеки ден. Да се изобразят обаче те с прилика е много трудно. От
друга страна, тъй като демоните и духовете нямат определен облик и никой не ги е
виждал, те лесно се рисуват‖. Въпросният пасаж, разбира се, представя работата от гледна
точка на художника, който може да си позволи всякакви невероятности, когато изобразява
неща, невидени от човешкото око.
Общуването с изкуството представлява оценка на произведението. Това е много
важна страна на художественовъзприемания акт. Без него ние почти не можем да си
представим този процес. Тази страна на художественото възприятие и общуване дава
възможност при обучението да се възпитава у децата активно мислене и оценъчно
отношение към произведенията на изкуството. Същността на произведението се
възприема чрез материално-сетивните елементи – багри, тонове, линии, щрихи и други.
Същественото при възприемането на картината е не съзерцанието, а
съпреживяването и тълкуването.
При художественото възприемане на произведението на изкуството се различават
три елемента:
- обект на художественото възприемане (произведението на изкуството);
- предмет на художественото възприемане
(информацията, необходима за
формирането на художествения образ в съзнанието на възприемащия);
- образ, формиращ се в съзнанието на възприемащия, който се нарича,,вторичен
художествен образ‖.
Напълно естествено е един и същ обект да се възприема различно от различни
хора. Трябва да се има предвид, че това се отнася до субективната оценка, до
характеристиката на обекта. И все пак не само у различните хора, но и у един и същ човек
при повторното, дори многократно възприемане на едно и също произведение на
изкуството възниква нов, донякъде различен от предшестващото възприемане вторичен
художествен образ. Това ново възприемане се обяснява (от гледна точка на процеса на
възприемане) с различието в равнищата на естетическия опит, запаса от знания,
емоционалното състояние и т.н.
Широко известна е мисълта на Брест, че ,,наблюдавайки след художника, започваш
да се учиш от неговата способност да наблюдава‖. Художникът учи на изкуството да се
възприема действителността. Когато сме били в картинна галерия и след известно време
излезем на улицата, познатата гледка навън с нейния шум и оживление често ни се вижда
някак променена и преобразена. След като сме гледали толкова много картини като
изображения на света, сега изведнъж превключваме. И виждаме света във вид на картини.
За един кратък миг го съзерцаваме с очите на живописец или по-точно казано с
психическа нагласа на живописец, който изучава мотива си, за да открие кои страни от
него може да възпроизведе с бои върху платното си.
Всъщност истинското чудо на езика на изобразителното изкуство не е в това, че той
позволява на художника да създава илюзия за действителност, а че под ръцете на големия
майстор образът става прозрачен.
Взаимодействието на сетивата на учениците с произведението на изкуството е
естествено природна основа на естетико-художественото възприемане.
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Като средство на фиксиране и предаване на определена информация от художника
на реципиента, произведението на изкуството е средство за специфична човешка
комуникация. По такъв начин по самата си природа то е социално явление.
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НЕТРАДИЦИОННИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Йоанна Н. Иванова, Димитър И. Балкански
Резюме: Статията разглежда въпроси, свързани с приложението на изобразително-творческите
способности на учениците чрез нетрадиционните форми на обучение по изобразително изкуство в
началното училище. Представено е проучване на нагласите, отношението и предпочитанията на
изследваните ученици към реалистичната и абстрактната художествена образност. Резултатите допринасят
за анализа на моментното състояние на обучението по изобразително изкуство. Акцентира се върху
прилагането на нетрадиционните художествени форми на изкуството. На базата на проведеното проучване
са изведени изводи за актуалността на въвеждането на ленд арт, арт инсталацията и боди арт в часовете по
изобразително изкуство.
Ключови думи: нетрадиционни изкуства, нетрадиционни форми на обучение, изобразително
изкуство.

Един от основните проблеми на съвременната педагогика е да се намерят ефективни
начини и средства за подобряване на качеството на образованието и обучението на
учениците в началното училище. В практиката на образователните институции активно се
внедряват различни иновативни процеси, за да се получат положителни резултати в
творческото развитие на децата. Днес, не е невъзможно да се получи ново качество на
образование чрез решаване на образователни проблеми с остарели методи. В унисон с
нашето време се въвеждат нови и иновативни технологии.
Съвременните художници твърдят, че традиционните изкуства вече не са в
състояние да обновяват и развиват, те губят своето предназначение и не могат да
развълнуват и да преобърнат съзнанието на човека. Обръщайки всичко с главата надолу,
те създават изкуство, което заиграва по един нов начин. Така се стига да появата на арт
инсталация – пространствена композиция, състояща се от различни елементи, ленд арт–
изкуството, свързано с природната среда, но не с цел да я промени, а да остави своя
артистичен отпечатък върху нея.
Ако традиционното изкуство е изчерпало своя потенциал за творческо вдъхновение
и педагогът иска да приложи нещо свежо и интересно на своите ученици в часовете по
изобразително изкуство, той се обръща към новите, нетрадиционни форми, защото е
убеден, че така ще върне детското внимание към изкуството и ще провокира децата към
нови идеи и решения.
Редица изследвания са насочени към проблемите, касаещи обучението по
изобразително изкуство. Все още обаче са малко изследванията, които разглеждат
въвеждането на нетрадиционните изкуства в преподаването. Темата присъства в
учебниците и статиите на Д. Балкански, Н. Дончева, О. Дворянов, Б. Папазов и др.
Роля на нетрадиционните изкуства (литературен обзор).
Създаването на нетрадиционна образователна среда е обосновано и от привеждането
в съответствие на използваната система от методи, форми и средства на обучение с
изискванията на новата концепция за високо качество на педагогическия процес чрез
педагогическо взаимодействие. Посочените аргументи показват, че важно място в
професионалната подготовка на педагогическите кадри заема прилагането на
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нетрадиционните методи на обучение, чрез които се осигуряват условия за прерастване на
въздействието върху личността на обучавания, повишава се културата на общуване,
изграждат се компетентности у учещите за работа в екип.
Една от общоприетите и наложили се в изкуствознанието класификации на
изкуствата ги обособява в две големи групи – традиционни и нетрадиционни. Към
традиционните се причисляват: изобразителните изкуства, музиката, архитектурата,
словесните изкуства (литература), танц, театър, кино. В резултат на развиващите се
тенденции в изкуствата, на неограничените и неспирни творчески търсения, за
съчетаването на два или повече вида изкуства възникват нетрадиционните изкуства
(наричани още" нови" или "авангардни").
Нетрадиционни форми на обучение по изобразително изкуство в началното
училище.
Според специалистите създаването на нетрадиционна образователна среда по
изобразително изкуство допринася за:
„- повишаване качеството на учебно-възпитателния процес в началното училище;
- преминаване от управление на ръководния субект в съуправление на учителя и
учениците;
- реализиране на нова методика за подготовката на учителите, съобразно
променените им функции;
- аспект е от педагогическите иновации, предвид необходимостта от иновирането на
традиционните форми, методи и средства на обучение.‖ 1
Целесъобразността на използването на нетрадиционни методи за обучение по
изобразително изкуство в началното училище е продиктувана от променените основни
функции на преподавателя. Според новите тенденции в образователния процес основната
му функция вече не е само източник на информация, а на мениджър, който като ръководен
субект е длъжен да управлява чрез подходящ стил на управление и съуправление, което
предполага:
„- изграждането на редица социалнозначими качества на обучавания;
- подпомагане на обучаваните в сложния процес на овладяване на знания и
компетентности;
- общуване до степен на емпатия;
- посредничество между обучаваните и учебното съдържание, което изучават, между
обучаваните и глобалния свят, който ги заобикаля‖2.
Създаването на нетрадиционна образователна среда е обосновано и от привеждането
в съответствие на използваната система от методи, форми и средства на обучение с
изискванията на новата концепция за високо качество на педагогическия процес чрез
педагогическо взаимодействие. Посочените аргументи показват, че важно място в
професионалната подготовка на педагогическите кадри заема прилагането на
нетрадиционните методи на обучение, чрез които се осигуряват условия за прерастване на
въздействието върху личността на обучавания, повишава се културата на общуване,
изграждат се компетентности у учещите за работа в екип 3.
1

Златева С., "Прилагане на съвременни образователни технологии в обучението по изобразително изкуство
– представяне на опит от практиката", Образователно програмен продукт, награден в конкурс на
Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски‖, 2007,с.54
2
Тодорина Д., "Технологичен модел за подготовка на бъдещите учители за работа с надарени деца",
Благоевград, 2009
3
Балкански П., "Модернизацията на образованието и предизвикателствата пред учителската професия", В.
Сб. ―Общество на знанието и образование за всички‖. С., 2003, с 378–382
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Правилният подход за създаване на нетрадиционна образователна среда по
изобразително изкуство има следните компоненти:
1) Мотивиране на субектите (обучаващ и обучавани) за изграждане на
нетрадиционна образователна среда по изобразително изкуство. Мотивирането за подобна
дейност е от съществено значение, защото е в основата на приобщаването на учениците
към осъществяване на обучителния процес. Например основни мотиви за преподавателите
да включат обучаваните в нетрадиционна дейност могат да бъдат:
- по-високо качество на реализираните цели, задачи и очаквани резултати по тази
дисциплина, тъй като обменът на слово, действия и взаимоотношения безспорно
предизвиква синергетичен ефект и се отразява благоприятно на резултативността на
дейността;
- по-големи възможности за изграждането на социалнозначими личностни качества у
децата: естетическа култура, творческа активност, самостоятелност; критически усет;
новаторски дух и творчески търсения; оценка и самооценка и др.
Учениците също осъзнават полезността на нетрадиционните методи. Мотивацията
им е свързана с:
- включването в интересна за тях дейност, с повече динамика и възможност за
контакти помежду им;
- възможности за прилагане на творчески идеи и действията, екипна работа и
приемане позицията на другия;
- възможности за демонстриране на творчество, на общи интелектуални и специални
способности; за изява пред публика, което се отразява благоприятно на творческите
заложби.
2) Предварителна целенасочена подготовка на учителя и на учениците за
прилагането на нетрадиционните методи на обучение. Естествено, най-напред се подготвя
преподавателят. За целта се запознава с литературата (учебници, учебни пособия,
сборници, списания и др.), в която са описани подобни методи, прави справка с данни в
Интернет, обменя опит с колеги. Засиленият обмен на информация и опит се отразява
благоприятно на компетентностите му. Учениците също трябва предварително да се
запознаят с различните нетрадиционни методи чрез преподавателя, който им изяснява
спецификата на отделните методи или те сами се подготвят от литературата, посочена от
преподавателя или чрез интернет.
„Безспорни са ефикасността и полезността по отношение на възпитанието на
учениците, защото този тип работа – за учителя и участие – за учениците се основава на
лично преживяване. Най-често прилаганите интерактивни синтетични форми на работа са
екшън, хепънинг и пърформанс. Често те се преливат една в друга и трудно се
разграничават помежду си. Затова артпедагозите трябва добре да познават специфичните
им особености, сами да ги диференцират и да съобразяват проектираната зрелищна изява
с характеристиките на всяка от тях. Най-разпространените нетрадиционни форми (екшън,
хепънинг, пърформанс) навлизат в художествения живот от средата на ХХ век Спонтанно,
без предварителен сценарий, като зрелищно изпълнение протича екшънът (действие).
Провеждането му е съпроводено с комуникативен диалог между участниците и обектите в
пространството, а целта му е да се преобразува материалната среда‖4.
Интерактивните сценични форми като алтернатива на традиционното обучение по
изобразително изкуство са подходящи за стимулиране на креативността у учениците. Чрез
взаимодействие те провокират чувствата, емоциите и въображението им, стимулират ги
4

Савчева М., Мойнова М.,"Интерактивни методи в обучението по изобразително
изкуство",http://i.helikon.bg/products/3608/01/10000000013608/pages/Pages_from_Interaktivni_metodi.pdf
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чрез движения с тяло и предмети в пространството да изразят своята художествена идея.
Така наречените комуникативни изкуства са неограничени в използването на изразни
средства. Те обединяват в едно цяло пространство, образи, движения, звуци, слова. За
разлика от „синтетичните изкуства‖ – опера, балет, театър и др., „комуникативните
изкуства‖ разчитат на импровизацията „тук и сега‖. Свободата, импровизацията и
провокацията могат да обединят учители, ученици и зрители в един общ визуален диалог.
В настоящата социокултурна среда се утвърдиха редица форми на алтернативни и
предимно синтетични изкуства, които следват закономерностите на изобразителните
процеси, но се различават по спецификата на изходния си материал, начините на
творческото си осъществяване и по характера на художествено-естетическо въздействие.
Едни от тях са т. нар. художествени инсталации. В процеса на създаването им се
използват традиционни и нетрадиционни изобразителни материали и изразни средства.
„Чрез целенасочено организиране на пространството се цели постигане на ефектни
визуални пространствено-обемни начини за художествено и естетическо въздействие
върху възприемащите, като се разчита предимно на пластично-форменото, знаковосимволното, цветовото и цялостното композиционно установяване. Освен статични,
художествените инсталации е възможно да се проектират така, че да променят
местоположението на конструктивните си елементи чрез задействане от различни
източници, като например натиск, вятър, електрическа енергия, течаща вода и др.
Инсталациите могат да обхващат не само предварително изработени елементи от отделни
автори (или творчески колектив), но и различни предмети – естествени и изкуствени
материали, фотографии, рисунки, пластики, превръщане на обемни форми в желани
образи и др. Обикновено те са подчинени на определени художествени идеи, свързани са с
обществено значими проблеми и актуални теми. 5
Разновидност на художествените конструкции са т. нар. „асамблажи‖, за
изработването на които се използват предимно отпадъчни материали (хартии, картони,
текстил, опаковки, найлонови торбички, счупени или негодни предмети, свързващи
средства и др.). Изработването им е съобразено с предварително избрана идея и
художествена концепция, съобразно избраните материали и съответни техники.
В институционалния контекст на неоавангарда инсталацията постепенно успява да
се превърне в най-разширената и всепоглъщаща форма на изкуство.
Повечето от изследователите се ангажират с идеята, че именно инсталационизмът е
доминиращата форма на изкуство в края на 20 и началото на 21. век.
„В уводната част на своята книга „Деконструкция на изкуството на инсталацията‖
британският изкуствовед Грахъм Коултър-Смит заявява, че през 1990-те години
инсталацията излиза напред като водещо направление в постмодерното изкуство,
измествайки доминиращия преди това стил на постмодерното „присвояване‖
(appropriation). „6
Причина за подобно развитие Коултър-Смит вижда в три фундаментални
характеристики, които изкуството на инсталацията съдържа:
1) стремеж към създаване на по-директно взаимодействие между зрителя и творбата;
2) специфичната особеност на инсталацията да представя на зрителя фрагменти,
които трябва да бъдат изследвани и подредени по начин, който ―активира‖ зрителя;
3) развиване на стратегия, която деконструира традиционните концепции за творба
на изкуството.
5

Папазов, Б., Изкуството, теоретични аспекти, университетско издание на Шуменски университет, 2013,
стр.300
6
http://www.artpsychology.net/?cid=28&p=2
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„Неоавангардните практики, свързани преди всичко с третия дискурс, се превръщат
в основа на съвременното изкуство на инсталацията. Коултър-Смит обобщава терминът
„деконструктивно изкуство‖.7
Някои автори с основание констатират, че съвременната инсталация не е свързана
толкова с деконструкцията, колкото с конструирането и асамблажа, които се отнасят към
процесите на акумулация и интензификация.
Инсталацията, позната под етикета ―барокова чувствителност‖, има за цел да
провокира силна психологическа реакция, която стимулира нашите сетива по един
открито физиологичен начин.
Своеобразието на така наречените ―пърформанс–инсталации‖ е в способността да
въвлекат зрителя в творбата като го превърнат в неин основен участник и герой.
Понятието „художествени инсталации― включва в широк кръг от произведения на
съвременното изкуство, свързани с различните етапи в развитието на постмодернизма,
определи като „еклектични― по своя характер. Имат връзки както с модерното изкуство,
така и със спецификата на една част от художествените творби от „електронната ера―.
Именно тази липса на ясни граници на диапазона, в който се разпростират инсталациите,
създава проблеми за тяхното дефиниране, класифициране и преподаване.
Диапазони:
А) Творбата е експонирана като обект в пространството.
– Творбата, изградена като цялостен обем;
– Творбата, в която е заложена идея за първоначално възникване на процес на
деконструкция, като се акцентира основно върху динамиката и деформацията на формата;
– Творбата, при която се е случил „разпад― на целостта и са налице най-малко две
отделни, близки по структура и материал части;
– Творбата, в която две или повече, различаващи се като структура и материал части
са в ясна композиционна връзка;
Б) Обектът е експониран като скулптура.
– реди мейд – един случайно намерен обект, който е част от цяла, мултиплицирана
серия;
– случаен обект – природен или създаден от човешка ръка, но уникален сам по себе
си;
– конструкция – комбинация (монтаж) от подобни/еднакви детайли
(конструктивистки принцип);
– асамблаж – комбинация от различни обекти ( колажен принцип).
Контекстът, в който функционира една инсталация, е съществен като компонент,
защото предлага възможни ъгли за различен прочит. В исторически план
инсталационното изкуство реагира в резултат на различни обществено-политически
събития, като оголва причините за тях, възникналите проблеми и прави
критикофилософски коментар. Това се случва, както чрез директно използване на
документални материали, така и индиректно посредством препратки и метафори. При
всички положения се търси „поглед отвътре―, сякаш авторът и зрителят се намират в
„центъра на събитието. При така очертания сложен диапазон на присъствие на
инсталациите в съвременното изкуство възникват и въпроси, свързани с включването на
тази тема в учебния процес. В теоретичен план едва ли би съществувал особен проблем,
ако уроците бъдат съпроводени с богат илюстративен материал. Степента на разбиране на
спецификата на тази съвременна, художествена форма зависи от културните натрупвания,
7
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предпочитания и нагласи за изучаване на съвременното изкуство от страна на
участващите в процеса. Важни са теоретичната подготовка на съответния преподавател в
областта и практическият му опит по отношение на инсталационните форми.
„В българската ситуация, проблемите, свързани с преподаването, възникват най-вече
в практически план, т.е. невъзможността, в учебни условия, инсталациите да изпълнят
концептуалните си функции. Конкретно се има предвид естествената липса на публика,
която да бъде „въвлечена― и „провокирана―. Без зрителско присъствие учебната работа по
инсталациите се свежда предимно до изготвянето на теоретичен, концептуален проект,
като следствие от който се акцентира върху конкретно практико-техническо изпълнение.
"8
Лендартът и инвайърмънтът са нетрадиционни изкуства, които се реализират в
естествена пространствена среда. Лендартът (в буквален превод означава „теренно
изкуство") е алтернативно изкуство, което се утвърждава през втората половина на XX век
с цел да се противопостави на традиционните изобразителни творби, които се излагат
само в галерии и музеи. При неговите изяви се използват основно естествени природни
обекти и материали - теренни пространства, паркове, градини, камък, дърво, трева, храсти,
пясък и др. „В повечето случаи такива произведения оказват ограничено във времето
ефектно художествено, композиционно и основно пространствено визуално въздействие,
но поради нетрайността си могат да се документират чрез фотографии и видео, след което
да се излъчват под формата на видеоарт.‖ 9
Инвайърмънтът е изкуство близко до лендартът, само че действието и движението на неговите
автори или зрители са задължителни елементи от естетическите послания и художествения израз. С тези
алтернативни форми на изкуство се третират теми свързани най-често с екологични проблеми, запознаване с
богатствата на отделен природен pегион, културни събития, празници, и др.

Творбите, свързани с лендарт, се реализират в открити пространства по време на
учебни екскурзии или лятна практика, като също се документират преди да се изоставят,
или унищожат. Що се касае до мултимедийните инсталации, то при тях материалния
проблем се свързва с липсата на достатъчно количество технически единици
(видеоплеъри, видеопроектори, камери, озвучителна и осветителна техника и др.). Затова
този недостиг се компенсира, като се разработва подробен, идеен проект, при който
реализацията се свежда до изработването на конкретен детайл (дигитален принт,
видеоклип, анимация и др.).
Така представените проблеми могат да се решат, ако не с цялостно разширяване и
обновяване на съществуващата база, то поне със създаването на постоянно
функционираща учебна галерия, каквато съществува в повечето европейски учебни
заведения. Но предвид цялостната икономическа ситуация в страната и това изглежда
достатъчно невъзможно. Все пак, със съвместните усилия на преподаватели и родители се
намират частични решения по отношение на представянето пред публика на изработените
инсталации.
Изкуството на пърформанса се развива от 60-те години на ХХ в. Представяйки се
пред публиката като краткотраен спектакъл, той включва акцията, бодиарта, хепънинга.
Познат още от времето на първите хепънинги, близък до пърформанса, е тъй нареченият
бодиарт (body art - 'телесно суство'). „Терминът е въведен в употреба около 1967 година и
обозначава изкуство, което приема тялото като свой обект о прави предмет на
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пърформанси, скулптурни произведения. или видеозаписи. Освен представен директно,
бодиардът може да бъде показан и с помощта на фотографията и видео, без директен
контакт с публиката. „10
Една от целите чрез използването на бодиарт в преподаването по изобразително
изкуство е засилването на интереса на ученика към съвременното изкуство и връзката му
със реалната среда, която го заобикаля. Запознавайки се с основните процеси, тенденции и
форми в модерното изкуство ученикът ще може по- лесно да излезе от границите на
традиционното изобразително изкуство.
Чрез бодиарта се развива нестандартното мислене и се създаде рефлекс у ученика
самостоятелно да изучава и възприема естетически света и да представя пред публика
своята творба. Техниката ще даде и възможност да се развие естетическия усет и стремежа
на ученика към създаване на успешна композиция чрез собственото си тяло, умение да
експериментира и използва нетрадиционни материали или други природни елементи.
Специфичната изобразителна дейност при нетрадиционните форми се определя като
способ за изобразяване чрез игра, с активни действия на субекти с обекти в
пространството.
При прилагане на нетрадиционните форми в обучението по изобразително изкуство в началното училище Д.
Балкански предлага следната съдържателна основа:
―Система от знания:
а) за околната природна и обществена среда - обекти, закономерности и взаимовръзки;
б) за съвременните прояви на творчество - инсталации, акция (екшън), хепънинг, пърформанс и др.
Система от умения за планиране и реализиране на нетрадиционните форми в процеса на обучение:
а) за създаване на рационална организация на работното място;
б) свързани с обработка и манипулации на материалите (чрез мачкане, изрязване, сгъване, оцветяване и др.);
в) за целесъобразно оползотворяване на отпадъчни материали (пластмаса, прежда, конци, хартия, парчета от
плат и др.), овладяване на технологии, свързани с тях;
г) за работа с нетрадиционни материали (полиетилен, пясък, камък и др.) и намиране на нови технологични
решения в тази насока;
д) за създаване на фантазни образи, с цел постигане на оригинални и нестандартни изобразителни решения;
е) за изразяване на чувства, чрез мимика, жест, танц; осъществяване на "диалог" с обекти в пространството;
ж) за генериране и реализиране на идеи, свързани с изуваните нетрадиционни форми на обучение.‖

В методически аспект прилагането на нетрадиционни форма на обучение е свързано
с умението на учителя да използва разнообразни методи и подходи, в резултат на които да
поддържа интереса на учениците към тези съвременни прояви на творчество.
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РАЗВИТИЕ НА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА
УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС ПРИ РАБОТА С ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
Йорданка Ст. Пейчева, Александрина Ст. Ангелова
Съвременните обществени явления и процеси са повлияни от характера, развитието
и резултатите от творческите технически способности в подготовката на младото
поколение. Те недвусмислено извеждат на преден план обществените и личностни
потребности от високо качество на образователната, респективно технологична и
техническа подготовка. Наличието на творчески технически способности у индивида
осигурява адаптация към бързо променящите се условия на материалната среда и личен
комфорт на базата на добре преценени аспирации, адекватна самооценка и умения за
работа в екип. Те включват богат комплекс от знания, умения и личностни качества,
необходими на човек, който желае да живее пълноценно и да просперира в съвременната
динамична и интензивно развиваща се материална и социална среда.
Като част от общообразователната подготовка на младите хора,
технологичното
обучение има важната мисия да формира у тях технологична култура, респективно
качества, които ще им позволят да се ориентират и впоследствие успешно да се
реализират в условията на пазарна икономика. Важна роля в това отношение има една от
основните задачи на технологичното обучение – овладяване на знания, умения и
отношения, допринасящи за развитието на личността, интелекта, творческата насоченост
и активност на учениците.
Технологичното обучение в начална училищна степен има определящо значение за
разкриване и развиване на творческите способности у учениците: от една страна, поради
своя практикоприложен характер и възможности за иновационни интерпретации в
съдържателен аспект; от друга – методиката на преподаване на учебния предмет съдържа
потенциални възможности за прилагане на продуктивни стратегии на обучение, сред
които важно място заемат проблемно-търсещата, опитно-изследователската стратегия и
работата по проект и тема.
Не на последно място е спецификата в психичните особености на тази възрастова
група, които се оказват благоприятна основа за успешна работа в разглежданата насока,
особено стремежът на децата към личностна изява.
В новите учебни програми за технологично обучение се стимулира активността в
познавателен и в практикоприложен аспект. Докато преди се обръщаше повече внимание
на проблема за формирането на практически умения, то в новите условия акцентът пада
върху развитието на познавателните, гражданските и личностните характеристики на
учениците, а осъществяването на практическа дейност се подчинява на приоритетните
интелектуални умения за предлагане на идеи, проучване, тестване и учене чрез откриване.
Една от целите на технологичното обучение в І–ІV клас е формирането на умения за
конструиране и моделиране, изпробване, оценяване на изделия и модели. В контекста на
споменатите по-горе приоритети в учебната програма, реализацията на тази цел
предполага поставянето на учениците в активна позиция и самостоятелност в учебния
процес. В тази връзка особено важна е ролята на учителя, който при планирането на
уроците трябва да подбере стратегии на преподаване, съдействащи за развиване на
откривателския опит у тях. Става дума за продуктивните стратегии на обучение, които
трябва да намерят по-убедително присъствие при усвояването на технологични знания.
Учителят е този, който трябва да планира в урока условия, при които се стимулира
самостоятелното намиране на решения, установяването на връзки и зависимости, да
осигурява условия за вариативност на предложените задачи. За целта учебното
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съдържание трябва да се насити с учебни ситуации, съдържащи проблеми с различна
степен на сложност, които да бъдат решени, изискват съответна степен на
самостоятелност и активност от страна на учениците [1].
Със спецификата на своето учебно съдържание и методика на преподаване и учене
технологичното обучение се явява дидактически център за развитието на някои
специфични творчески способности на личността. Тези способности носят белезите на
общите творчески способности, но и спецификата, продиктувана от особеностите на
конструктивната дейност.
Конструктивната дейност дава възможности творческите задачи да бъдат решавани
комплексно и едновременно с това те могат да се разчленяват и решават поетапно, на
различни равнища и от различни аспекти. Това позволява те да бъдат подбирани и
приспособявани за учебните цели така, че да отговарят на интересите и възможностите на
учениците. Обикновено в условията на задачите за конструиране има определена
непълнота, недостиг на информация. Много често липсват част от необходимите данни за
образно-естетическите,
функционалните,
технологическите,
ергономическите,
икономическите и други изисквания, предявявани към предмета на конструктивна
дейност. Понякога има случаи, в които условието на задачата съдържа излишък от
информация. Това затруднява точната формулировка на проблема и създава бариера по
пътя на решението на задачата. Тези особености на конструктивните задачи от
педагогически аспект създават благоприятни възможности за моделиране на проблемни
ситуации с учебна цел и участие на учениците в творческа дейност.
Благоприятна възможност за развитие на творческите художествени и технически
способности създават и богатите вариативни крайни решения на задачите за
конструиране. Те съдържат иманентни възможности за използване на различни подходи и
пътища за достигане на решение, оптимално за конкретен случай, или на множество
равностойни варианти по пътя на дивергентното мислене и въображение на личността.
По своята същност конструирането е интелектуална дейност на личността за
построяване на образи, представи за предмети, обекти в мислен план, дейност за
изграждане на оперативни образи, свързани с материализацията и практическото
изработване на тези идеални модели. Ето защо, като се вземат предвид всички основни
характеристики на дейността, в структурата на творческите технически и художественоконструктивни способности на личността могат да бъдат включени цяла система от
множество разнообразни свойства на психическите познавателни процеси и личностни
качества. Диференцираното и точно изброяване на тези способности е невъзможно, но в
ядрото на тази система могат да се поставят: способностите за формообразуване;
способностите за творческо мислене; способностите за творческо въображение;
комбинаторните способности; композиционните способности; техническите способности
[2].
Проведохме изследване с цел да се изследват дидактическите възможности за
развитие на конструктивно-техническите способности на учениците от четвърти клас в
обучението по домашен бит и техника при работа с отпадъчни материали. Проведохме
експеримент в два класа на СОУ „Йоан Екзарх Български‖ – град Шумен, като единият от
класовете е експерименталната група, а другият е контролна. Всеки от класовете се
състои от по 22 ученици.
Формулирахме основните задачи, произтичащи от декомпозирането на целта:
1. Проучване на информационните източници по проблема.
2. Разработване на концепция за осъществяване на експеримента.
3. Подбор на дидактически инструментариум за осъществяване на педагогическото
изследване.
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4. Реализиране на експерименталното обучение.
5. Анализ на получените резултати. Формулиране на изводи.
Нашите очаквания за резултата от проведения експеримент формулирахме в
следната хипотеза: ефективността на конструктивно-техническата дейност, реализирана в
процеса на работа с отпадъчни материали, зависи от познанията на учениците за тяхното
разнообразие, свойства, техники за обработка и възможности за комбиниране, които се
проявяват в подходящи дидактически условия.
Предмет на изследване са творческите технически способности на учениците,
участващи в изследователската ни работа.
Обект на изследването са знанията и уменията на учениците от ІV клас в областта
на техниката и технологиите.
За оценяване на резултатите от експерименталното обучение формулирахме
следната система от критерии и показатели:
Критерий I: Степен на проявена продуктивност в моделирането.
Показатели:

Измервателна скала:

1. Способност за довършване на композиция в една
равнина.

Ниска степен – 1 т.
Средна степен – 2 т.
Висока степен – 3 т.

2. Способност за внасяне на изменения в равнинна
композиция.

Ниска степен – 1 т.
Средна степен – 2 т.
Висока степен – 3 т.

Изследването на показателите към І критерий се измерват чрез задачата от теста за
установяване на изходно ниво.
Ключ за оценяване на резултатите от изследването
По отношение на измерването на показател 1 към І критерий „Способност за
довършване на композиция в една равнина‖:
Ниска степен – учениците довършват дадената композиция като оцветяват дадените
елементи.
Средна степен – апликират с гланцова хартия.
Висока степен – декорират с отпадъчни материали.
Измерване на показател 2 към І критерий „Способност за внасяне на изменения в
дадена равнинна композиция‖:
Ниска степен – не внасят изменения в композицията;
Средна степен – внасят незначителни изменения (внасят елементи, допълващи
основната фигура – дръжка, листа);
Висока степен – внасят значителни изменения – допълват нови форми и елементи
(други цветя, пеперуди, слънце...).
II Критерий: степен на проявена продуктивност в областта на
конструкторската дейност.
Показатели:

Измервателна скала:
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1. Умение за създаване на обемно изделие от
отпадъчни материали

Ниска степен – 1 т.
Средна степен – 2 т.
Висока степен – 3 т.

2. Степен на проявена креативност по отношение
на естетическото оформление

Ниска степен – 1 т.
Средна степен – 2 т.
Висока степен – 3 т.

Ключ за оценяване на резултатите от изследването
Показател 1: Умение за създаване на обемно изделие от отпадъчни материали.
Ниско равнище – не променят основната конструкция;
Средно равнище – придават здравина на конструкцията (подлепят основата);
Високо равнище – придават обемност на конструкцията (релеф на лицевата част,
елементи за закачане или подпори).
Показател 2: Степен на проявена креативност по отношение на естетическото
оформление на конструкцията.
Ниско равнище – не променят основната идея;
Средно равнище – оформят естетически като дорисуват елементи в обемната
конструкция;
Високо равнище – оформят естетически като изработват елементи от отпадъчни
материали в обемната конструкция.
Експерименталното обучение включва следните теми:
1. Ваза с цветя.
2. Замък.
3. Моливник.
Работата с отпадъчни материали предполага разнообразие от модулни елементи (по
отношение на материал и форма), както и технологии за обработката им, в резултат на
което се създават предпоставки за развитие на конструктивно-техническите способности
на учениците. Това рефлектира върху развитието на креативността, тъй като
конструктивната дейност се свързва с творчеството.
В създадените за нуждите на експерименталното обучение авторски теми залагаме
именно на разнообразието от отпадъчни материали и възможността учениците да имат
право на избор – да реализират изработване на краен, зададен продукт като самостоятелно
подбират основните конструктивни елементи и тези, предназначени за естетическо
оформление.
В първия урок „Ваза с цветя― една от интересните техники, с която се запознават
учениците, е декупаж. Използвахме разнообразни отпадъчни материали – пластмасови
бутилки, сламки, найлонови торбички, стърготини, които остават от остренето на цветни
моливи. Точно това многообразие на материали и техники провокира творческия подход в
практическата дейност на учениците.
В темата „Замък‖ основните отпадъчни материали са от хартия и картон. Акцентът
падна върху развитие на уменията за формообразуване с модулни елементи (картонени
кутии и ролки от тоалетна и домакинска хартия). Освен интересната форма,
предизвикателство за учениците бе и големината на замъка – стремежът им беше той да
бъде внушителен по размери.
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При темата ―Моливник‖ се усвояват нови техники и подходи за работа с
разнообразни отпадъчни материали както по отношение на формообразуването, така и по
естетическото оформление на изделието.
Изследването на ефективността от експерименталното обучение се осъществява чрез
практическата задача от теста за изходно ниво: „Ученици, изработете красиво и полезно
изделие като използвате материалите, с които разполагате: блоков лист, върху който са
нарисувани контурите на цвете, ленти велпапе, картон, лист гланцова хартия, различни
цветни конци (прежди), цветни салфетки, копчета, лепило, флумастери. Имате право да
подберете материалите, с които ще работите. Може да използвате както само един, така и
повече. Можете да работите единствено върху блоковия лист, но можете да включите
листа в нова, направена от вас обемна композиция‖.
Анализ на получените резултати:
І критерий, показател 1:
Резултатите по този показател показват, че учениците от ЕГ демонстрират по-високо
ниво на умението да довършват дадена композиция. 68,2% (15 ученици) осъществяват
тази дейност на високо ниво – довършват декорирането, като използват различни
отпадъчни и подръчни материали, а подобни умения притежават 54,5% от учениците в КГ.
Установяваме разлика и по отношение на ниската степен – в КГ има двойно повече
ученици, които избират оцветяването като по-бърз и лесен начин за довършване на
композицията.
Това е резултат от прилагането на творчески подход в процеса на
експерименталното обучение и усвояване на техники за обработване на отпадъчни
материали.
І критерий, показател 2:
Резултатите сочат една по-висока степен на умения на учениците от ЕГ за внасяне на
изменения в равнинна композиция. 77,3% осъществяват тази дейност на високо ниво –
внасят изменения като използват различни отпадъчни и подръчни материали а подобни
умения притежават 63,6% от учениците в КГ.
Установяваме разлика и по отношение на ниската степен – в КГ има четири пъти
повече ученици, които избират да внесат допълнителни елементи от отпадъчни
материали.
При средната степен тук се наблюдава еднаквост. И в двете групи има по четирима
ученици, които внасят незначителни изменения към основната фигура.
Това е резултат от прилагането на творчески подход в процеса на
експерименталното обучение и усвояване на техники за обработване на отпадъчни
материали.
ІІ критерий, показател 1:
Придаването на здравина, стабилност и обемност на една апликация е трудна задача
за ученици, които нямат подобен опит. Най-често срещаното решение в случая е
подлепянето на основата с картон. Така са постъпили приблизително еднакъв брой
ученици от двете групи – 50% от ЕГ и 45,5% - КГ. Акцентът, който бяхме поставили в
експерименталното обучение – създаване предимно на обемни композиции от отпадъчни
материали, е повлиял на учениците от ЕГ при вземането на решение. Техните
пространствени представи са се обогатили, както и уменията им за комбиниране на
материали, поради което се наблюдават значителни различия в ниската и висока степени в
двете групи. Ниска степен (без внасяне на промени в композицията) показват три пъти помалко ученици от ЕГ, в сравнение с тези от КГ. Разликата във високата степен е 2 пъти в
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полза на ЕГ, при която при изделията е постигнат релеф на лицевата част, има и елементи
за закачане или подпори.
ІІ критерий, показател 2:
По отношение на използваните техники за естетическо оформление на изделието,
по-голямата част (81,8%) от учениците от ЕГ украсяват с помощта на отпадъчни и
подръчни материали. Приблизително ¼ са учениците от КГ, които прилагат такива
техники в работата си.
Рисуването на украса, като най-бърз и лесен вариант, се предпочита от 50% от
учениците в КГ.
Считаме, че това е естествен резултат от прилагането на творчески подход в процеса
на експерименталното обучение и усвояването на разнообразни техники за обработване на
отпадъчни материали.
От направеното изследване в теоретичен и в практико-приложен аспект, чрез което
се изследват възможностите развитие на конструктивно-техническите способности на
учениците от IV клас при работа с отпадъчни материали по Домашен бит и техника,
могат да се направят следните изводи:
1. При реализирането на конструктивно-техническата дейност в начална училищна
степен преобладава репродуктивната дейност. Дори при използване на отпадъчни
материали се работи по образец, а оцветяването или дорисуването на елементи са основни
начини за естетическо оформление на изделията. Използването на отпадъчни материали за
украса е по-малко или не се използва достатъчно.
2. Колкото по-добре са запознати учениците с отпадъчните материали, тяхното
разнообразие и свойства, толкова по-разнообразни и креативни идеи предлагат за тяхната
повторна употреба. Работата с отпадъчни материали създава предпоставки за развитие на
конструктивно-техническите способности на учениците от ІV клас на по-високо ниво
поради разнообразието от форми, материали и техники за обработване, които те
предлагат. Разнообразни са и възможностите за тяхното съчетание.
3. При конструктивно-техническа дейност, която се осъществява с отпадъчни
материали, се обогатява както манипулативната дейност на учениците, така и
пространствените им представи. Те имат по-висока степен на развитие на уменията за
комбиниране на материали и създаване на обемни изделия.
4. Повишават се творческите способности на учениците по отношение на
естетическото изграждане на изделията. Това е резултат от познаването на повече и поразнообразни отпадъчни и подръчни материали и съответно овладяване на техники за
тяхната обработка.
5. За постигането на ефективни резултати в процеса на обучението значение имат
интерактивните методи: евристична беседа, метод на мозъчната атака, метод на обратната
мозъчна атака и други.
Тези изводи потвърждават верността на хипотезата в изследването, че ефективността
на конструктивно-техническата дейност при работа с отпадъчни материали до голяма
степен зависи от познанията на учениците за тяхното разнообразие, свойства, техники за
обработка и възможности за комбиниране, които се проявяват в подходящи дидактически
условия. В технологичното обучението е важно да се създадат условия за проява на
креативност, което рефлектира върху желанието и мотивацията на учениците за
продуктивна дейност, тези часове са по - интересни и желани.
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РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА
НА ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ
Йорданка Ст. Пейчева, Анелия Чобанова
Една от главните цели на обучението според концепциите „Европа на знанието‖ и „Учене
през целия живот‖, е конкурентноспособност на гражданите. Вече е широко прието схващането,
че тази прагматична цел може да се постигне посредством процес на обучение, което е личностно
центрирано и създава компетентности, нужни на индивида през целия му живот в условията на
динамично развитие на съвременния глобализиран свят. Това налага замяна на репродуктивното
обучение с продуктивно, при което приоритетни са индивидуалните потребности и интереси,
развиват се творческите способности и потенциала на учениците. В редица научни разработки се
постулира резултатност на ученето в контекст, както и пътища за развитие на креативността,
вместо запаметяването на знания изобщо, тъй като гъвкавата приложимост на компетентностите в
реалния живот се оказва по-полезна и подпомага адаптирането на обучаемия в социалната среда.
Усвояването на факти и понятия, без умение за използването им в практически ситуации осакатява
младото поколение и затруднява професионалната му реализация.
За разлика от други образователни системи, в които през последните години се правят
успешни опити да се промени логиката на взаимоотношенията учител-ученик, българското
училищно образование продължава да е изградено по модела: учителят е даващият знание и
упражняващият власт, а ученикът – получаващият и подчиненият. Тази едностранчивост във
връзката учител–ученик е пречка за развитие на инициативността и находчивостта на учениците.
Липсата на мотивация е друг сериозен проблем в процеса на обучение. Децата се отегчават в
училище и изграждат отрицателно отношение към процеса на обучение, тъй като не отговаря на
техните интереси и готовност за учене. Когато учениците не са мотивирани, те не възприемат
ученето като ценно и значимо.
Днес идеите за включване на проектната работа в образователния процес срещат позитивна
нагласа сред педагозите, като много успешно средство за преодоляване на противоречия и
недостатъци на традиционната класно-урочна система.
Проектното обучение предполага възможности за провокиране на творчески подход към
процесите, явленията, предметите и отношенията, които са обект на образователния процес.
Поради това в настоящото изследване подбрахме теми и задачи, които да се реализират в проектна
форма, с преимуществено развитие на творческите способности, умения за екипна работа,
формиране на увереност в собствените възможности на учениците чрез използване на иновативни
подходи.
Учебната програма за технологично обучение във ІІ клас [2] предоставя възможности за
дискутирането на идеи, дейности по решаване на проблеми, за проектна работа и осъществяване
на интердисциплинарен подход – насоки, позволяващи на учителя да търси решенията
вариативно, избягвайки противоречията между насоките на Учебната програма и учебното
съдържание, където в предложените варианти преобладава работата по образец и инструкции.
Самостоятелната работа в началния етап на основната образователна степен се ръководи от
учителя активно, но все по-често той се явява като консултант и фасилитатор, за да се даде поле за
творческа изява и свобода на учениците да изявяват собственото си мнение и способности. В
аспекта на творческата активност на учениците като очакван резултат от технологичното обучение
в условията на проектната форма за организация, се придържаме към следната трактовка на Б.
Минчев: ―За умения си струва да се говори по отношение на сферата на ефективност на човешкия
живот – там, където определени резултати от човешки действия са: първо възможни, второ
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желани и трето – качествено определени, т.е. съществуват формални или интуитивни критерии за
качеството на тези резултати‖ [1].
Креативният подход към всяка дейност или предприетите стратегии за усвояване и
преобразуване на човешкия опит в бъдещия живот на обучаемия трябва да се базират на учене
чрез трансфер, на „привличане‖ на нужните за конкретна ситуация знания и умения от различни
учебни предмети и този подход на синергично отношение към всяка дейност в хода на обучението
може да бъде приложен максимално ефективно в проектната форма на обучение. Учениците
трябва да се научат да работят по обща за колектива им тема и целенасочено да се стремят да
постигнат набелязан, значим резултат. В тези условия те се научават да усвояват и интегрират
необходими знания от различни сфери, колективно да намират решения на възникнали проблеми.
По този начин те придобиват ценни личностни качества и компетентности, необходими за
бъдещото им професионално развитие.
Ролята на учителя в проектното обучение е да подбере методи, чрез които на базата на
ресурсите в учебното съдържание да се реализират очакваните резултати, заложени в учебните
програми чрез осъществяване на въвличащо обучение не само за придобиване на знания и умения,
но и за да се създаде представа у ученика за ефективни начини на учене и решаване на проблеми и
задачи, както и да се създадат условия за творческа активност, позитивно отношение към труда и
към всяка обществено значима дейност в живота.
В настоящия етап акцентът в педагогическата дейност на учителя трябва да се насочи към
разширяване на обучителните възможности чрез допълване на съществуващите форми и методи
на обучение на базата на заложените стандарти в документите на МОН, с цел развитие на
творческата активност на учащите се и комплексно постигане на ключови компетентности. В тази
насока считаме, че най-подходящо е интегралното усвояване на знания и умения в условията на
проектно базираното обучение.
Актуалността на темата за стимулиране на творческата активност на учениците в часовете
за технологично обучение е заложена в учебната документация. Изразява се във формирането на
умения за: конструиране и моделиране; работа в екип; работа по проект. Учебната програма дава
насоки за възпитаване на стремеж, способности към успех и самоутвърждаване, както и в
граждански ценности. Творческите способности са основа за придобиване на ключови
компетентности според концепциите в редица международни документи като например,
Европейската референтна рамка за ключови компетентности.

Имайки предвид изложените актуални тенденции, осъществихме изследване, чиято
цел е да се проучат педагогическите възможности на проектната форма на обучение по
Домашен бит и техника за развитие на творческите способности на учениците от ІІ клас.
За реализиране на целта си поставихме следните задачи:
1. Проучване на учебната документация и информационните източници по
проблема.
2. Анализиране на учебното съдържание по Домашен бит и техника по отношение
на възможностите за работа по проект.
3. Разработване на учебен проект, включващ експериментална система от уроци по
Домашен бит и техника за втори клас и избор на инструментариум за методическата му
реализация.
4. Осъществяване на експеримента.
5. Установяване на резултатите от изследването, анализ, направа на изводи.
Очакванията ни от експеримента формулирахме в следната хипотеза: в резултат на
обединяването на теми от учебното съдържание по Домашен бит и техника за ІІ клас в условията
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на проектна форма за организация, се очаква по-висока степен на активност и креативност у
учениците.

Обект на изследването са знанията и уменията на изследваните ученици за
обработване на подръчни и отпадъчни материали.
Предмет на изследването са творческите способности на учениците, участващи в
изследването.
За доказване верността на хипотезата, сме разработили следната система от критерии и
показатели:
I. Критерий – готовност за активно участие в трудова дейност.
Показатели:
1. Проявен интерес към практико-приложната дейност.
2. Мотивация за осъществяване на практическа дейност.
ІІ. Критерий – проявена креативност.
Показатели:
1. Способност за осъществяване на вариантност и комбинативност при модулно изграждане
на композиция.
2. Способност за формообразуване чрез допълване на основната форма.
Изследването се проведе с ученици от ІІ клас през периода - октомври 2014г. до април 2015г.
Контролна група бе ІІ б клас, а експериментална – ІІ в клас от ОУ „Цар Симеон І‖ гр. Варна.
Създадохме необходимата организация като първо определихме темата на проекта „Тържествено честване на Деня на Земята‖.
Цели: Да се усвоят техники за оползотворяване на отпадъчни и подръчни материали в
полезни и красиви изделия.
Да се развият творческите способности на учениците в условията на значима проектна
дейност, свързана с опазване на околната среда.
Задачи:
1. Да се направи план на проекта с участие на учениците за тържественото честване на Деня
на Земята.
2. Да се изработят изделия от отпадъчни и подръчни материали, предназначени за изложбабазар.
3. Да се изработи украса за тържественото честване на Деня на Земята.
4. Да се организира и проведе тържество и презентация на проекта пред родителите.
Определихме темите от учебното съдържание за ІІ клас и подходящите изделия, които могат
да бъдат изработени за празника. Създадохме система от интегративни връзки с учебните
предмети по изобразително изкуство, български език и литература, околен свят и музика. В часа
на класа учениците се запознаха с историята на празника и за смисъла му – да пазим „нашия общ
дом‖ – Земята – чиста, да пестим благата, които получаваме от нея. При методическото планиране
на уроците се ръководехме от мотото, че творческата дейност има развиващ характер само когато
предизвиква интерес, придружена е с радост, доставя наслада на самото дете.
В темата „Пролетна картичка‖ учениците се запознаха с начини за рационално използване
на материалите – основни начини за рационално разполагане на шаблони с различни форми върху
цветна хартия. Усвоиха техники за комбиниране и композиране на модулни елементи [3].
Използван бе методът на обратния мозъчен щурм (търсят се недостатъци на предложения образец,
с цел усъвършенстване), в резултат на което учениците създадоха оригинални модели със
собствени композиционни и цветови решения.
За създаване на мотивация за работа използвахме четене по роли на откъс от „Цветята на
малката Ида‖. Провокирахме учениците към креативност с дидактичната игра „Вълшебник е
направил...........‖, в резултат на което те проявиха интерес към темата и предложения творчески
подход в дейността.
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Във втората тема „Украса за празника за Деня на Земята‖ учениците изработиха пано на
базата на усвояването на няколко вида техники:

- за изработване на цветя – чрез многопластово изрязване или с намачкване и с
различни начини на свързване;
- изработване на храсти, изрязани по симетрия;
- използване на свойствата на природни и отпадъчни материали за постигане на
оригиналност.
Учениците работиха по групи. Беше им предоставена възможност сами да изберат техники и
модели, както и да променят формата на предложените. Използвахме дидактичната игра
„Великани и джуджета‖ при изработването на оригинални храсти и дървета. За провокиране на
творчеството спомогна и демонстрацията на повече варианти на модели, натурални нагледи,
както и използваната условно-изобразителна нагледност на модели, изготвени с програмата Paint.

Интересна за учениците бе авторската ни тема: „Приказни животни‖, в която задачата бе с
творчески характер – да моделират сувенир животно с фантастичен вид. Фигурките се изработват
от солено тесто върху употребяван диск CD. По този начин те дават „втори живот‖ на
непотребните вече дискове.
За провокиране на творчеството бе използван методът на мозъчната атака: „Ако ти бе риба,
морска звезда, или друго животно, какво би поискал от Вълшебника‖?
Ентусиазирано протече организацията на тържеството послучай
Деня на Земята.
Подготовката на изложбата – базар започна с направата на скица за експониране на изделията.
Учениците определиха кой ще разнесе поканите, определиха място за таблата със снимкови и
печатни материали, подредиха експонатите изделия.
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Песните „За децата на Земята‖, „От зори до късна вечер‖, както и песен на екологична
тематика за разделно събиране – „Трите кофи‖, бяха разучени в часовете по музика.
Мотивирани от участието си в проекта, учениците показаха, че притежават богато
въображение, способност да вземат решения и да участват в организацията на празника.
След приключване на експерименталното обучение, проведохме тест за установяване на
изходното ниво с двете групи. Резултатите, получени по Показател 1 „Проявен интерес към
практико-приложната дейност‖ към І критерий, показват, че при учениците от ЕГ е налице
повишен интерес към практико-приложната дейност. Предложените за изработване изделия са
интересни, както и процесът на тяхното създаване, обезпечен от използването на интерактивни
методи и дидактични игри.
От експерименталната група 73, 91% проявяват висок интерес към практическата работа
поради работата в условията на проект, докато при контролната този процент е 22%.
При анализа на резултатите, получени при изследване на показател 2 „Мотивация за
осъществяване на практическа дейност‖, се установява, че учениците от експерименталния клас
са били по-мотивирани в процеса на дейността си, тъй като осъзнават значимостта на своята
работа, която ще завърши с публична изява.
60, 87% от учениците от контролната група показват средно ниво на мотивация – те
работят с мотива „да занесат изделието си у дома‖.
63,04% от учениците от експерименталната група са мотивирани във висока степен. При
контролната група този процент е само 15,22%.
Като цяло при експерименталната група интересът и мотивацията процентно нарастват и по
двата показателя поради мотивацията, че изработват изделия по повод празник, събитие, тоест
възниква съзнание за общност и индивидуална изява в условията на публично събитие, което дава
отражение и върху интереса не само към дейностите по изработване на отделните изделия, а и
към дейности, обединени в проект по значима тема.
Анализът на получените резултати по показателя „Способност за осъществяване на
вариантност и комбинативност при модулно изграждане на композиция‖ към критерий ІІ показва,
че: 4, 35 % от експерименталната и 21,74% % от контролната група ученици повтарят идеята и
конфигурацията, заложени в образеца. 30,43 % от експерименталната и 65,22% от контролната
група внасят незначителни промени в композицията и при цветовия подбор. Високо ниво по този
показател показват 65,2% от експерименталната група. Тези ученици включват допълнителни
елементи за украса, различна от образеца или променят конфигурацията. Повече ученици от
експерименталния клас успяват да изработят изделия с нестандартно решение при изпълнение на
задача с творчески характер, работейки по свой проект, без да повтарят конфигурацията при
модулно изграждане на композиция и цветовия подбор. Това е обяснимо поради факта, че това е
бил основен подход на учителя в процеса на експерименталното обучение. Високо ниво
демонстрират само 13,04% от контролната група.
Подобни са резултатите относно измерването на показател 2 към ІІ критерий: 4,34% от
експерименталната и 34,78% от контролната група се стремят да изработят изделие като тези от
образците, 34,88% от експерименталната и 56,52 % от контролната група добавят един елемент
или променят идеята на модела, 60,87% от експерименталната и 8,70% от контролната група
добавят повече от един допълнителни елемента и показват нестандартно решение за цялостното
изпълнение на задачата.
В заключение можем да формулираме следните изводи:
 Предложените авторски модули допълват успешно учебното съдържание по Домашен бит
и техника във ІІ клас и способстват за формирането и развитието на творческото мислене у
учениците.
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 Проектната форма на обучение води до повишен интерес и мотивация за творческа
дейност.
 Използването на разнообразни методи и особено интерактивни, активизират мисловната
дейност у учениците и допринасят за изява на креативността. Учениците предлагат възможни
решения и освен развитие на творческите способности, у тях се формира способност за
самостоятелно решаване на проблеми.
Литература:
1. МИНЧЕВ, Б. , Ситуации и умения. УИ „Св. Климент Охридски‖, С., 1991.
2. МОН. Учебна програма по домашен бит и техника за ІІ клас. С., 2002.
3. ПЕЙЧЕВА, Й. Развиване на творческите способности при работа с модулни елементи и
шаблони в обучението по домашен бит и техника. сп. ―Начално образование‖, 2/2009.
Йорданка Ст. Пейчева
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РАЗВИТИЕ НА ПСИХОМОТОРНИТЕ КАЧЕСТВА НА УЧЕНИЦИ СЪС
СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
Йорданка Ст. Пейчева, Снежанка Георгиева

Българското общество продължава да изживява период на преход и реорганизация в
почти всички сфери на обществения живот. Една от големите промени в областта на
образованието е свързана с прилагането на сравнително новата концепция, свързана с
интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности.
Движещ мотив за интегрирано обучение е осъзнатостта, че децата с увреждания,
които не получават образование или се обучават в домовете си, са лишени от
възможността да общуват със своите връстници, да бъдат самостоятелни и
равнопоставени. В резултат на това голяма част от техните възможности и социални
умения остават неразвити. Дългосрочните последици от такъв подход са трайна
изолация, неконкурентност на пазара на труда, неумение да се справят с житейските
ситуации.
Интегрираното обучение е процес, при който детето независимо от вида на увреждането е
включено в общата образователна среда.

Образованието чрез интегрирано обучение е стратегия, насочена към постигане на
основната цел за развитие на интегрирано и включващо общество, на общество, което
позволява на всички деца и възрастни, независимо от техния пол, възраст, способности,
етническа принадлежност, увреждане да участват в него и да имат принос [3].
В страните от Европейския съюз интегрираното обучение е въведено още в началото
на миналия век. Всяка от тях има изработена собствена система на интеграция, която
отчита националната специфика.
У нас идеята навлиза много по-късно през 80-те години на миналия век.
В теорията на интегрираното образование–обучение е натрупан обилен материал,
който е особено впечатляващ за периода между 80-те е 90-те години на XX в. Популярни
са трудовете на Т. Клейтън (1987), П. Кроул и Д. Моузес (1985), Д. Армстронг(1995), Л.
Балард (1995), К. Кларк и съавт. (1997), А. Дисън и К. Хейнс (2000) и други [1].
Информация от различни източници показва, че като цяло в социалната среда
съществуващите нагласи по отношение на приемането на децата със специални образователни
потребности в масовата детска градина и в училище са приемащи по принцип и преобладаващо
отхвърлящи, когато се отнасят до лична ситуация. Приоритетно разпределението им във възрастов
план е в предучилищна и начална до основна училищна възраст, което извежда на преден план
перспективата те да останат продължително време в образователната система.
Началният етап на обучение е базисен за целия период на обучение. Сензитивността на
учениците от начална училищна степен се характеризира с отвореност към знанието, към света.
Затова от особена важност, особено за децата със СОП е през този етап да се намери верният път
за тяхното развитие.

Алтернативните методи за въздействие са форма на ,,помощ― при децата със
специални образователни потребности и се реализират в една по-непринудена и
изпълнена с положителни емоции среда.
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Децата с нарушение, както всички други деца, обичат да рисуват, апликират, да
слушат музика, да играят, да моделират, да се включват в различни трудови дейности и
други [2].
Технологичната култура, като съставна част от общообразователната подготовка на
подрастващите има отношение както към развитие на моториката, така и към интелектуалния ръст
на личността. Част от децата със СОП имат проблеми в двигателната дейност, които са свързани с
нарушения в централната нервна система. Ето защо при тях е удачно усилията на преподавателите
да се насочат към намиране на възможности за развитието на техните психомоторни качества.

Целта на настоящото изследване е да се изследват педагогическите условия за
формиране на умения за самостоятелна работа в процеса на практико - приложната дейност на
деца със специални образователни потребности.

Задачите, произтичащи от целта, са:
1. Проучване и систематизиране информационните източници по проблема.
2. Разработване на концепция за осъществяване на експеримента.
3. Подбор на дидактически инструментариум за осъществяване на педагогическото
изследване.
4. Разработване на дидактически материали по Домашен бит и техника, подпомагащи
самостоятелната работа и развитието на психомоторните качества на деца със специални
образователни потребности.
5. Реализиране на експерименталното обучение.
6. Анализ на получените резултати, изводи.
Очакванията за резултата от проведения експеримент се свързват с хипотезата, че
създаването на подходящи дидактически средства и педагогически условия, съобразени със
специфичните потребности на учениците със специални образователни потребности, ще
допринесат за формиране на умения за самостоятелна работа и развитие на психомоторните им
качества.
Обект на изследването са учебните резултати на ученици със специални образователни
потребности от ІІ ª клас на ІІ ОУ „Доктор Петър Берон ‖ в гр. Шумен.
Предмет на изследването са усвоените конкретнотрудови умения за осъществяване на
самостоятелна практико - приложна дейност на двама ученици: (Тасин Нежди) – момче с вродена
глухонемота, което има кохлеарна имплантация на дясно ухо, направена доста късно и (Мелек
Себайдинова) – момиче със Синдром на Даун.
Педагогическото изследване се реализира в три етапа:

I. Подготвителен етап – през месеците септември – октомври 2014 година
В това време се извършва анализ на съществуващата литература и учебната
документация по проблема. Създава се организация на изследването. Установяването на
входното ниво на учениците относно изследваните показатели се осъществява с помощта
на метода наблюдение (придружен със съответни протоколи) и проучване на личните
досиета.
Поради вродената глухонемота, късно поставения кохлеарен инплант, момчето трудно
възприема вербални инструкции.
Той е сръчен и ако е успял да разбере всичко, се справя чудесно. Има проблеми с говора.
При момичето се наблюдават затруднения в мисловните операции, липсват умения за анализ
и синтез, вниманието й е с ниски нива на устойчивост и концентрация. Има затруднена моторика,
не завършва изделията, ако са по-сложни.
II етап – формиращ експеримент (осъществяване на експеримента)
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Този етап обхваща периода: ноември 2014 г. – март 2015 г. През този период
технологичното обучение на учениците се осъществява чрез система от уроци, в които използваме
подготвени специално за тях дидактични материали. В процеса на работата им се предоставя
възможност да усвоят и да използват някои от възможностите за активно усвояване на
информация. Експерименталната работа се осъществява по учебника „Домашен бит и техника‖ за
ІІ клас на издателство „Бит и техника‖.
ІІІ етап – контролен – обхваща периода – април – май 2015 год., в който се извършва
обобщение и анализ на получените резултати.

За измерване на ефективността на използваните дидактически средства, методи и
подходи, използвани в експерименталното обучение на учениците, използваме следната
система от критерии и показатели:
I критерий: Разбиране на инструкциите за осъществяване на практическа
дейност
Показател 1 - Степен на възприемане на вербални инструкции.
Показател 2 - Степен на възприемане на невербални инструкции с
графичен характер.
Показател 3 - Степен на възприемане на невербални инструкции с
помощта на средства с художествен характер (снимки, рисунки).

ІІ критерий: Развитие на моториката
Показател 1 - Умение за изрязване.
Показател 2 - Умение за прегъване.
Показател 3 - Умение за сглобяване на елементи.

ІІІ критерий – Степен на проявена продуктивност в практико-приложната
дейност
Показател 1 - Завършеност на изделието.
Показател 2 - Проява на творчество.
Всеки показател се измерва в 3 нива: ниско - 0, средно - 1 и високо - 2.
Педагогическият експеримент обхваща шест урока: „Седмична програма―, „Празничен
календар―, „Гирлянд―, „Картичка―, „Градинка на прозореца―, „Самолет―. За всеки от тях
подготвихме подходящи дидактични материали за двамата ученици.
За момчето с вродена глухонемота подготвихме следните дидактически материали:
 За темите, в които имаше теоретична част и учителят трябваше да изяснява нови понятия,
направихме работни листи, в които информацията беше визуализирана и имаше съвсем кратък
текст. За разбиране на технологичния алгоритъм, свързан с практическата задача, сканирахме
системата от технически рисунки от учебника и към всяка от тях приложихме кратко обяснение.
По този начин детето, което имаше проблеми със слуха, нямаше да пропусне нищо от урока. С
работните листи създадохме предпоставки и за успешна практическа работа.
Подготвихме също:
 разгъвки за индивидуална работа;
 схема за изрязване на гирлянд;
 онагледяване за прегъване в обратна посока.
Индивидуалният подход, който приложихме при момиченцето, се състои в следното:
1. При теми, свързани с изработването на по-сложни изделия, за нея подготвихме
алтернативни практически задачи, които са по-лесни за изпълнение и изискват по-малко време.
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2. В практическите задачи включихме оцветяване или рисуване – дейности, които тя
изпълнява с по-голямо желание.
Резултати от експерименталното обучение:
По време на урочната дейност, в резултат на индивидуалния подход, установяваме, че
ученикът с вродена глухонемота възприема по-добре посредством невербални инструкции с
графичен характер, онагледяване и демонстрация.
По I критерий: (Разбиране на инструкциите за осъществяване на практическа дейност)
вследствие на приложените дидактични средства при ученика се повишава степента на
възприемане на невербални инструкции с графичен характер.
По отношение на степента на възприемане на невербални инструкции със средства с
художествен характер – ученикът има усет за възприемане на средства с художествен характер и
чрез метода на индивидуалния подход и демонстрация използван в темите „Празничен календар―
и „Гирлянд― ученикът знае и може да се справи сам
ІІ критерий: Развитие на моториката
1. Умение за изрязване – вследствие на приложените дидактични средства при ученика се
подобряват уменията за изрязване:
- изрязва много добре по права и крива линия, което се вижда от изработените изделия в
индивидуалната работа при тема 3 – „фигурки –звездички‖.
2. Умението за прегъване – разбра: може да прегъва в права и обратна посока, прегъва по
права и крива линия.
3. Вследствие на използваните нагледни материали подобри уменията си за сглобяване на
елементи – в тема 5 и тема 6.
В зависимост от трудността на изработката на изделието понякога получава помощ (в тема 2
и тема 5), но определено е доволен, когато се справя сам.
ІІІ критерий – Степен на проявена продуктивност в практико-приложната дейност
1. Индивидуалният подход по време на експеримента помогна на ученика да се справи подобре при завършване на изделието.
2. С използваните нагледни методи в тема 2 и тема 3 създадохме условия за проява на
творчество.
В сравнение с входното ниво, резултатите на ученичката по време на експериманталните
уроци са по-високи.
I Критерий: Разбиране на инструкциите за осъществяване на практическа дейност
1. По отношение на степента на възприемане на вербални инструкции – тя възприема подобре информацията, ако темата й е интересна и кратка.
2. Степен на възприемане на невербални инструкции с графичен характер – вследствие на
разработените дидактически материали и индивидуален подход предизвикахме интереса й с:
 Допълнителна демонстрация и обяснение;
 Чрез използване на прости схеми за изработване на по-елемантарни изделия.
3. Вследствие на включването на предпочитани дейности като оцветяване и рисуване се
повишиха резултатите на детето.
По отношение на развитието на моториката – вследствие на по-малката по обем и не толкова
сложна за изпълнение практическа задача, както и на допълнителните указания и схеми,
ученичката се справи значително по-добре с изрязването и прегъването. По отношение на
сглобяването при по- лесните теми се справя сама, за други – получава помощ.
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Резултати по ІІІ критерий – степен на проявена продуктивност в практико-приложната
дейност: ученичката успява да завърши изделията, които сме подготвили специално за нея, защото
са съобразени с нейната степен на устойчивост на вниманието и сръчност. Проявява по-висока
степен на творчество при задачи, свързани с рисуване, оцветяване и работа с модулни елементи
(изрязване и апликиране).

От анализа на получените резултати можем да направим следните изводи:
1. Установихме необходимост от разработване на допълнителни дидактически средства за
преодоляване на част от дефицитите на учениците със специални образователни потребности.
2. Във връзка с нарушения слух и трудности в говора на единия ученик разработихме
допълнителни нагледни средства и графични изображения. Това допринесе за по-доброто
възприемане на новата информация и разбиране на технологичния алгоритъм, в резултат на което
като цяло се повиши продуктивността и ефективността на практико-приложната дейност на
ученика.
4. Подготовката на нагледни материали и алтернативни задачи за ученичката със Синдром
на Даун, която е с неустойчиво внимание и средна форма на интелектуална недостатъчност,
рефлектира позитивно върху емоционалния й комфорт, повиши се нейният интерес към практикоприложната дейност, както и общата моторика.
5. Разработените дидактически материали са полезни и ефективни за изследваните ученици.
Резултатите също доказват необходимостта от осъществяване на индивидуален подход, с
който се подпомага самостоятелната работа и развитието на психомоторните качества на деца със
специални образователни потребности.
Учениците в масовия клас и конкретно в часа по Домашен бит и техника са много, за да
може един преподавател да обхване всички. За тези със специални образователни потребности е
необходим още един помощник – учител, освен ресурсния (който има само 2 ч. в седмицата
занимания с децата), както е в някои страни в света.
Когато се говори за деца със специални образователни потребности в масовото училище не
трябва да се забравя, че те са индивиди със собствен мироглед, собствен вътрешен свят и социални
комуникации и интегрирането и включването им в масовото училище е дълъг процес. Нормативно
уредената подкрепяща среда и индивидуален план на обучение не са достатъчни, те се нуждаят от
ежечасово подпомагане и разбиране от страната на родители, общество и учители, за да успеят в
бъдеще, да са полезни на себе си и добре социализирани в обитаваната от тях среда.
Литература:
1. КАРАГЬОЗОВ, И., КАЦАРСКА, В. Ресурсна (специална) педагогика, В.Т., 2008
2. КАРАДЖОВА, К., ЩЕРЕВА, Д., Алтернативни средства за въздействие при деца с
умствена изостаналост, УИ ‖Св. Климент Охридски‖, София, 2009
3. Национален план за интегриране на деца със специални образователни потребности
и/или с хронични заболявания в системана на Народната просвета,
http://rcpleven.com/05dokumenti/n_plan_sop.pdf
Йорданка Ст. Пейчева,
Снежанка Георгиева, МП „Иновации в начаното образование”
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СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ В
ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Ирина Б. Стоянова
Резюме: В статията се разглеждат интерактивните методи в предучилищна възраст.Целта е да се
дефинират интерактивните методи като иновация, която спомага за създаването на нова образователна
реалност. Това води до повече и по-качествени взаимодействия между участниците в процеса на обучение.
Чрез интерактивните методи се получават едновременно знания, формират се умения и се изграждат
навици.
Ключови думи: интерактивност, интерактивни методи, интерактивно обучение, иновация,
интерактивни игри.

Обучението може да се изрази в придобиване на знания, развитие на умения, влизане
в нови отношения, нови ценности, нови интереси, нови когнитивни ориентации(Иванов,
2004, с. 10).
Интерактивността в рамките на педагогиката може да се сведе до дидактическите
методи, приложими при работа в група, където взаимодействието между партньорите е на
преден план. Според В.Гюрова понятието „интерактивност‖ е на основата на състава на
думата – „интер‖ (заедно, между) и „активност‖( енергичност, действие, инициативност),
което се отнася до взаимодействието между обучаващ и обучаван, както и между самите
учещи или между членовете на една учебна (работна) група (клас). Оттам интерактивното
учене може да се реализира чрез взаимодействие и диалог между обучаващ и обучаван,
между самите ученици, както и между учещия и учебните средства включително и
техническите средства (компютърни продукти, учебни книги, аудио и видео материали и
др.).
Интерактивното обучение се определя като вид обучение, което дава възможност за
взаимодействие между обучаващ и обучавани. Интерактивното обучение създава
предпоставки за постигане на учебни цели по атрактивен начин, тъй като то дава
възможност за : поставяне на обучаваните в центъра на учебния процес; развиване на
активността; развиване и формиране на креативно мислене, на аналитичност; връзка със
знанията, които има, и опита; съвместяване на индивидуална и колективна дейност, и
споделяне на опит между самите участници и между тях и преподавателя; търсене на
обратна връзка относно постигнатите резултати и настроения; самооценка, взаимна
оценка и оценка на преподавателя.
При това обучение се активират всички видове процеси, които съпътстват ученето:
изследване, опознаване, практическо приложение, общуване. Интерактивният подход
насърчава проявата и развитието на личността, като: прави обучението интересно,
приятно, раздвижено, активира мисленето, съсредоточава вниманието; развива чувството
за отговорност към самите обучавани и другите в групата, съвместно се решават проблеми
и задачи; приобщава обучаваните към групови, екипни дейности, развива социалната
компетентност; развива чувство за самостоятелност и за вземане на решения, и носене на
отговорност за последствията от тях, за самокритичност и критичност; развива творческия
потенциал на обучаваните, предразполага към креативност; повишава мотивацията за
учене; гарантира постоянна обратна връзка между всички участници в обучението.
Традиционното обучение предполага предаване на знанието от преподавателя на
обучаваните и води до пасивност от страна на обучаваните, спазване на определени норми
при организация на учебния процес, което ограничава активността им. Традиционният
подход на обучение може да се нарече още класическо или фронтално обучение и се
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прилага основно в училище (Наръчник с процедури, правила и форми за преподаватели,
инструктори, наставници в Център за професионално обучение, с. 15).
Той има място и при обучението на възрастни.
Според С. Цветанска отличителните характеристики на интерактивните методи са
следните: честа смяна на дейностите; интензивна комуникация между учениците в
учебната група (класа) както и между учителя и учениците – изграждане на позитивна
атмосфера на взаимно доверие и приемане; емоционална наситеност на процеса; рефлесия
върху своята дейност и поведение, а също и върху процеса на взаимодействието; обратна
връзка. Тези характеристики са приложими не само при учениците, а и при възрастните
обучаеми. С. Цветанска счита, че методите с най-висока степен на интерактивност са:
ролевите игри, дискусиите, казусите; работа по проект(Тоцева, 2009, с. 62 – 63).
Интерактивните методи на обучение заемат основно място в интерактивната
образователна среда. Те могат да се класифицират в отделни групи. Няма точно
определени признаци за класифиция на интерактивните методи на обучение. В зависимост
от различните признаци, условно може да класифицираме интерактивните методи на
обучение по следния начин: (Сп. „Педагогика‖, кн. 6, С., 2014, с.813)
1. В зависимост от спецификата на провежданата дискусия при решаването на
поставените задачи в групата според Андреев: дискусия по процедура Филипс – 66;
брейнсторминг; синектика; инветика; чек-лист и др.
2. В зависимост от начина на осъществяване на работата в екип : интерактивни
методи при работа в екип чрез управление в сътрудничество – обучение в екип; обучение
в сътрудничество; учим се заедно;изследователска работа в групите. (пак там, с.814)
3. В зависимост от предназначението на интерактивните методи (отделните групите
са): методи на създаване на благоприятна атмосфера и организиране на комуникации; за
активна мисловна дейност; за обмен на дейности; за рефлексивна дейност; интегративни
методи (интерактивни игри). Към всяка от тези групи Кашлев включва по няколко метода.
4. Иван Иванов представя интерактивните методи по групи:
- ситуационни методи – метод на конкретната ситуация, симулация, казус, игра,
ролева игра.
- дискусионни – анкета, беседа, дискусия, мозъчна атака, обсъждане, дебати
- опитни (емпирични) методи – метод на проектите, експеримент,моделиране и др.
5. Описание на някои отделни разновидности на интерактивните методи според
предназначението им (според Гюрова) :
- За самодиагностика и диагностика – SWOT – анализ, метод на незавършените
изречения;
- За събиране на информация като резултата от индивидуална работа по двойки, в
тройка и т.н. – пирамида;
- За намиране на решение и генериране на идеи - мозъчна атака (брейнсторминг)
- За запознанство, за разсънване на класа в началото на часа –светкавица;
- За събиране на информация „чрез натрупване‖ - лавина
- За бърза проверка на базови знания и отношението на учениците към даден
проблем - завъртане/кръг, светкавица, метод на незавършените изречения;
- За разпределяне (групиране) на информация - метод на сюжетните линии,
светофар;
- За творчески дейности - съчинения, свободен текст;
- За обмен на мнения и търсене на решения по сложен проблем - панелна дискусия;
- За постигане на общо решение чрез консенсус – аквариум
- за провокиране на въображението и асоциациите на учениците - рисуване на идея;
- за изразяване на собственото мнение и отношение в малката група към определен
проблем, за изразяване на скритите чувства, за формиране на умения за адекватно
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реагиране в определена ситуация - ролеви игри, симулационни, ситуационни,
драматизации;
6. Представяне на интерактивните методи по групи според Раджабова: методи за
съставяне на положителна мотивация; рефлексно-оценъчни методи; методи за
организиране на интерактивна познавателна и практическа дейност; методи за развитие на
личната образователна среда за обучение. ( пак там, с.815)
7. В зависимост от преобладаването на една от трите страни на общуването –
комуникативна, интерактивна и перцептивна според Тодорина: интерактивни методи с
преобладаваща интерактивна страна на общуването – наличие на интеракция;
интерактивни методи с преобладаваща комуникативна страна на общуването – устна или
писмена комуникация между участниците в дейността (обмен на идеи и опит);
интерактивни методи с преобладаваща перцептивна страна на общуването – с прояви на
перцепция спрямо партньорите в дейността (емпатийно общуване).
Описаните интерактивни методи и техники в дидактическата литература са много
повече, броят им е около 200.
Според В. Гюрова интерактивните методи изискват партньорски взаимоотношения,
диалогов вид комуникация между самите учащи се, между учащите се и интерактивната
мултимедия, между учащия/учащите се и обучаващия. Възможно е повлияване или
промяна на първоначалното мнение и позиция по определен въпрос и при двете страни,
които участват във взаимодействието (Гюрова, 2006, с.44).
Според вида на дейност и специфичната активност на участниците при използване
на интерактивните методи може да определим три групи:
Първата условно обозначена група са диалогичните методи за устна комуникация –
разказване на истории, мислене по двойки, беседа, дискусия, проекти и др. (Тоцева, Я.,
2009, с. 64–72).
Втората група методи са на конкретната ситуация – те се свързват с решаването на
проблемни ситуации. Те са казус, инцидент, ролева игра, инцидентът, метод на реалните
случаи( пак там, с. 75–82).
Здравка Костова разглежда интерактивните методи като иновации в обучението,
класифицира ги като: симулации – казуси, изпълнение на роли, игрови симулации,
мозъчна атака, дискусия.
Третата група интерактивни методи са игровите методи. Играта – се определя като
една от основните човешки дейности, чиято същност е преобразуване и изобразяване на
действителността.
Специфичните особености на предучилищна възраст, определящи и спецификата на
възпитателната работа могат да се определят по следния начин: беден личен и сетивен
опит; беден речник; не са овладени комуникативните функции на речта; ограничени
познания за природата и обществото, а също и за човешките взаимоотношетния; превес на
емоционалното над рационалното; недостатъчна самостоятелност поради липса на знания
и умения; опознаване на света на основата на емперичния опит; ниска степен на развитие
на вниманието, слаба разпределеност; невъзможност да се съсредоточава за дълго време
върху обекта на познание;
През този период се отбелязват бързи промени в психическото, емоционалното и
интелектуалното развитие на детето, които стават с участието на възрастните и чрез
целенасочените усилия на предучилищните институции. Затова е необходимо детския
учител да познава всички тези особености на предучилищна възраст и да притежава много
похвати и методи за общуване с децата, а също и опит (Факирска, 2012, с.7).
В детската градина конструирането и реализирането на обучението трябва да бъде
съобразено с особеностите на различните възрастови периоди, през които то се провежда.
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В предучилищна възраст поради спецификата на учебната дейност и възрастовите
особености на децата е невъзможно да се формира пълноценна учебна дейност. Възможно
е формирането само на нейни предпоставки, на отделни компоненти, на елементи на
учебна дейност.
Обучението и учебната дейност са както относително самостоятелни, така са и тясно
свързани, и съществува взаимно проникване между тях.
За осъществяването на обучението и възпитанието в детската градина, се използват
различни методи, похвати и способи на работа.
Методът е форма на теоретично и практическо усвояване на действителността,
изхождащо от закономерностите на движението на изучавания обект. Методите на
обучение са начин за работа на учителя и децата (учениците), с помощта на които се
постига овладяване на знанията, навиците и уменията, формира се светогледът им и се
развиват способностите им.
Методът е комплекс от способи, начини за работа на учителя и учениците, чрез
чиито комплекс се постига овладяване на знания, формиране на умения и навици и се
развиват способностите на личността. Учителят трябва да излага материалът
привлекателно, не в готов вид и да поставя познавателни задачи за да развива
познавателната активност и самостоятелност на учениците, да развива мисловната им
дейност с помощта на методите. В противен случай методите могат да изолират
учениците от участие в обществения живот и да ги оставят като пасивни наблюдатели, но
методите могат и да пробуждат личностната и познавателна активност. Според посоката, в
която действат, методите могат да бъдат – пасивни, активни и интерактивни(Факирска,
2012, с.90).
Пасивни методи – това са методите, при които учителят въздейства върху децата, без
да се гарантира обратна връзка . Тези методи се използват повече при фронтална работа –
изнасяне на лекции, беседа, поднасяне на нови знания. Те са ефективни при изнасянето на
лекции пред студенти (или голяма група от учащи), но задължително трябва да се
разнообразяват и с други методи за активизиране на вниманието. При пасивните методи
не се гарантира активността на двете страни, които участват в учебния процес(пак там,
с.90).
Активни методи – методи, при които учителят си взаимодейства с децата, опитва се
да получи обратна връзка и информация за това, какво са разбрали децата, какви са
проблемите при възприемане и решаване на познавателни задачи, затрудненията които
имат. Учителят има преки впечатления за възможностите и напредъка на децата и пооптимизирани взаимоотношения с всяко едно от децата. Тези методи се използват при
беседи, самостоятелни задачи и упражнения за децата. Контактите са между учител – дете
и между децата вътре в групата.
Интерактивни методи – това са методи, при които се гарантира взаимодействие и
взаимоотношения между учителя и всяко дете от групата, а също и между самите деца. По
този начин педагогическото взаимодействие е по-засилено, по-ефективно и действа
благоприятно върху всяко дете.
Интерактивни са методите, основани едновременно на получаване на знания,
формиране на умения и изграждане на нагласи, чрез поставяне на участниците в ситуации,
в които могат да взаимодействат и след това да обсъждат това,което са преживели
(www.cdgzornicahaskovo.com/info/interaktivnimetodi).
Положителни и отрицателни страни на интерактивните методи: създават възможност
на всеки да се включва активно в процеса на обучение, както и да предлага свои решения
на поставените задачи; чрез тези методи детето чувства успеха си, а това стимулира
активността му още повече и прави продуктивен учебния процес; децата осъзнават и
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разбират както успехите си, така и своите пропуски; създава се атмосфера на солидарност
и взаимна подкрепа, а това улеснява получаването на нови знания и развива собствената
познавателна активност на всеки участник; развива се кооперирането и сътрудничеството
в процеса на познание чрез решаването на обща задача; участниците се учат: да решават
сложни проблеми, да мислят критично, да участват в дискусии, да общуват с други хора,
да изказват мнения; тези методи снемат нервното напрежение, при изпитването; те
създават определен дискомфорт на интелектуално пасивните деца; въпреки че при
интеракцията всеки има право да изказва мнението си , съществува опасност да доминира
мнението само на един в групата; ако учителят не прилага правилно тези методи и не
владее технологията им, вместо взаимодействие и творчество, може да се възцари анархия
в групата; използването на интерактивните методи трябва да се дозира правилно според
етапа на развитие на познавателната дейност на обучаваните и според възрастта им.
При използването на интерактивните методи е необходимо да се приложат различни
интерактивни подходи, които гарантират успешното реализиране на предварително
поставените цели. Изследователите се обединяват около следните интерактивни подходи:
творчески задачи; работа в малки групи; обучаващи игри (дидактични, ролеви, делови
игри имитации); ситуативни подходи; социални проекти – драматизации, приказки, песни;
изучаване и затвърждаване на новия материал (интерактивна лекция, работа с нагледни
пособия, „дете в роля на учител‖, „всеки учи всеки‖, мозайка, използване на въпроси,
видео и аудио материали); обсъждане на дискусионни и сложни въпроси и проблеми,
проективни техники („един – двама – всички заедно‖, „Въртележка‖, дебати, „Дискусия в
стил телевизионно шоу‖); използване на обществени ресурси (екскурзии).
При 5-7 годишните деца са приложими само първите пет, поради специфичните
възрастови особености.
1. Творческите задачи са учебни задания, които изискват от децата възпроизводство
на информация, творчество, доколкото заданието съдържа елемент на неизвестност и има
няколко подхода. Това предполага поставяне на задачи за пресъздаване поведението на
герои от литературно произведение, моделиране на образи и предмети, илюстрация на
приказка . По този начин децата имат възможност да избират сами какъв ще е образът, но
и средствата, и методите за постигане то му. (Факирска, 2012, с. 93)
Тези задачи позволяват да се създаде основа за взаимообучение, сътрудничество,
общуване на всички участници в образователния процес (и педагога).
2. Работа в малки групи е интерактивен метод, лежащ в основата на съвременната
технология „Работа в групи‖.
3. Обучаващи игри е интерактивен метод, много подходящ за предучилищна възраст
поради това, че доминира игровата дейност. Най-подходящи са ролеви, подвижни и
дидактични игри. При ролевите игри децата изпълняват реални действия в измислена
ситуация. Това стимулира познавателната активност, предлага им образци за подражание,
създава условия за упражняване в реално поведение, моделира взаимоотношенията им.
4. Социални проекти е метод, който включва използване на разкази и драматизации
на приказки с цел нравствено възпитание,овладяване на изразителна реч, както и развитие
на общуването между децата (формира умения за работа в екип).
5. Ситуативните подходи дават възможност да се извършва преход от натрупване на
знания към действие. Целта е да се научат участниците да анализират информацията, да
откриват основни проблеми и да намират решения, да ги оценяват и да избират оптимален
вариант. Развиват се уменията за групова работа.
Чрез използването редовно и в подходящи условия на ситуативния подход се
съдейства за формирането на някои специални комуникативни умения у децата. Те се
научават на аналитично и системно мислене, решаването на ситуацията кара участниците
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да търсят и да си припомнят знания и опит от различни области на човешкото познание.
По този начин се установяват междупредметни връзки и се извършва интегриране на
образователното съдържание. Подпомага се формирането на рефлексия и умение за
оценка и самооценка.Развиват се навиците и уменията за работа в група (екип).
Интерактивни методи и прийоми, които може да се използват в детската градина и
взаимодействието с родителите, са: прости упражнения за развиване на емпатия; морални
дилеми, свързани с вземане на решение; изграждане на социална мрежа за подкрепа;
съвместна дискусия; драматизация на житейски случки; симулация; жива картина;
ситуационни игри и др. Чрез активното общуване и дейността у децата се изгражда
отношение към предметния свят, към собственото аз и към социалното поведение. С
помощта на интерактивните методи децата имат възможност да разберат че изглеждат
различно и могат да изразяват различни мисли и чувства. Родителите осъзнават тяхната
роля и влияние за развитие на детето.
Някои от интерактивните игри и упражнения, които се прилагат в детската градина,
са: „Интервю‖, „Кой такъв‖, „Верига‖( за конструиране на текст по предметни картини),
„Минута за говорене‖, „Довърши изречението‖, „Добри ръце‖ (игра за разделяне децата на
двойки за следващите дейности), „Танц в кръг‖, Подари цвете‖, „Рисуване със затворени
очи‖ „Кой съм аз‖, Магическа пръчка и др.
В контекста на нашия анализ можем да направим заключението, че интерактивните
методи като иновация спомагат за създаването на нова образователна реалност. Целта им
е повече и по-качествени взаимодействия между участниците в процеса на обучение. Чрез
интерактивните методи се получават едновременно знания, формират се умения и се
изграждат навици. Те дават възможност за взаимодействие, вземане на решения по
определен проблем, диалог.
Вариантите на използваните интерактивни игри в детската градина са много и
зависят от образователното съдържание или от целта която си е поставил учителят. В
детската градина всяко дете има възможност да се изяви. Улеснява се адаптирането на
децата към нова ситуация, ежедневно се използват интерактивните методи за развитието
на способностите им за тяхната екипна активност в отделни дейности. Чрез
интерактивните
методи
се
постига
индивидуалност,
творчество,
разнообразие,удоволствие, стимулиране, самоуважение, сътрудничество, успех, работа в
екип, интерес.
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ФАКТОРИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ СПЕЦИФИКАТА НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ
В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Ирина Б. Стоянова
Резюме: В статията се разглеждат специфичните особености на предучилищната възраст, определящи
и спецификата на възпитателната работа, специфичните особености на обучението в предучилищна възраст.
Целта на настоящата статия е да се анализират факторите, които оказват влияние при спецификата на
процеса на обучение в ДГ, за общото психическо и цялостно развитие на детето. Резултатът от
възпитателно-образователната работа в детската градина е мост към процеса на обучение в училище.
Ключови думи: специфични особености на обучението, възрастови особености, специфика, процес на
обучение, възпитание.

Под обучение се разбира особена колективна форма на организационнофункционално съчетание на дейностите учене и преподаване, имаща за цел
целенасоченото и планомерно усвояване от учениците на социално ценен опит (знания и
умения); процес, водещ до относително постоянно изменение в човешкото поведение или
способности, които са следствие от опита (Иванов, И.,2004, с.10).
Обучението през първите седем години от живота на детето е своеобразен процес на
социално научаване за оптимално свързване на дадено действие с избора на начини за
решаването на проблем: да се види и осъзнае той, да се открият условията за
противоречията, да се оценят начините на придвижване към целта. Предучилищното
обучение е по-скоро имитационно сътрудничество с конкретно-практическа насоченост.
Детето е субект на възпитание и обучение. Важно условие и основно средство за
развитие и социализация на личността са комуникативните умения. Говорните и
комуникативните умения се формират и развиват на основата на придобития и обогатен
познавателен социален опит(Факирска, Й., 2012, с.25).
Интелектуалното развитие на 3–7-годишните деца не е само натрупване на знания и
представи, то е свързано и със степента на развитие на интелектуалните процеси и
способности – памет, мислене, внимание, въображение, както и с формирането на
познавателно отношение към обкръжаващия свят и с развитието и познавателните
потребности (Факирска, Й., 2012, с.27).
Като изхождаме от най-важните компоненти на интелектуалното развитие –мислене,
памет и внимание – може да разкрием и неговите специфични възрастови особености.
При 3–4-годишните преобладава предметно и нагледно-действено мислене, то
обуславя и подбора на средствата и методите за познавателна дейност с децата.
Необходими са по-голяма нагледност, възможност за действие с обекта на познание,
изчистване на обекта от подробности, подбиране на запомнящи се и ярки образи.
Към 6–7-годишна възраст се развива и нагледно-образното мислене, репродуктивно,
схематично и логическо мислене – развива се абстрактно –логическото мислене. Поради
това се предлагат за изучаване и по-сложни обекти, както и самостоятелни задачи и
работа по образец, логически задачи. Необходими са специални грижи и специално
организирани дейности от страна на възрастните (пак там, с.28).
Предпоставка за интелектуалното развитие са и познавателните потребности. Важно
при работата с децата е у тях да се предизвикват въпроси, любопитство, любознателност,
познавателна активност.
Важно е интелектуалната, волевата и емоционалната страна на познавателния
интерес да се разглежда като едно цяло. Те са подбудители на познавателната активност
на детето.
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Развиват се и познавателните процеси – възприемане, мислене, запомняне,
възпроизвеждане. В резултат на целенасочена и системна работа на учителя детето се
научава да възприема предметите – не само най - ярките белези, а и към по
несъществените, а също и към съществените и не ярки белези. Овладяват се и сензорните
еталони за обследване на предметите и обектите и се обогатява познавателната дейност на
децата( пак там, с.30).
В предучилищна възраст се развиват и интелектуалните способности на децата –
внимание, въображение, творчество. При 3-годишното дете вниманието е неустойчиво,
кратковременно. Необходими са усилия на волята или много специални мерки, за да се
задържи вниманието му върху обекта. Затова се предлага само един обект за наблюдение ;
обектите да са изчистени от подробности. При 4–6-годишните вниманието става поустойчиво в резултат на специални грижи и упражнения. Разпределеността на вниманието
е по-голяма, детето може да възприема едновременно няколко съществени белези – цвят,
форма, големина, звук. Да възприема слухово, зрително, действено.
При 3–7-годишните деца се развива и въображението. Творческото въображение се
формира активно със средствата на специфичните видове предучилищни дейности – игри,
конструиране , художествено творчество, възприемане на приказки и др.(с.32).
Предучилищна възраст обхваща децата от 3 до 7 години. Обособяват се три
подпериода: ранна предучилищна възраст – от 3 до 4 години; средна – от 4 до 5 години;
горна предучилищна възраст – 5–7 години. Всеки от тези периоди притежава своя
специфика.В тази възраст се развиват всички физиологични и психически процеси, които
са основа за по нататъшното развитие на личността. Всеки следващ период се надстроява
на основата на предходния. В рамките на всяка възраст е възможно да съществуват и
големи индивидуални различия. Ето защо в процеса на обучение в детската градина
трябва да се отчитат възрастовите и индивидуалните особености на всички деца – в норма
и със специални образователни потребности (Николова, С., Г. Събева, 2016, с. 55).
Психическо развитие на 3–7-годишно дете в норма – през този период детето се
развива интензивно психически и физически, адаптирането му към социалната среда се
осъществява чрез общуването и социалните контакти с хората. Децата си обясняват
действителността първоначално чрез усвояване на сензорни еталони и модели( играчки,
предмети, а по-късно и чрез взаимодействие с предметната действителност и възрастните.
(пак там).
Психо-физическото развитие на детето в предучилищна възраст се подпомага от
следните основни фактори:
1. Играта – тя е социална дейност с творчески характер и заема основно място в
психическото развитие при децата от тази възраст. В играта детето усвоява социален опит,
който се изразява в знания, умения, навици и компетентности. Детето подражавайки
пресъздава отношения, начини на поведение на възрастните.
2. Учене – обучение – в този фактор се развиват мисловните процеси –въображение,
памет и емоционално-волевата сфера. Формират се сензорни, двигателни, речеви и
интелектуални навици, познавателни интереси чрез опазване на заобикалящата
действителност.
3. Общуване – То е взаимодействие между два или повече индивида, при което се
осъществява обмяна на емоционална и рационална информация. Еталон за поведение е
педагогът, който създава социално-психологическия климат в групата. В резултат на
общуването с възрастните детето усвоява опита на големите, етичните и нравствени
норми и правила на поведение. Детето се учи да проявява емоционална привързаност към
връстниците си и да се приобщи към начина на живот в групата.
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4. Трудова дейност – тя е естествено продължение на предметната дейност,
продължава и се обособява в различни форми на игровата дейност, където децата
имитират възрастните(Николова, С., Г. Събева, 2016, с. 62).
Създаването на психологическа готовност за обучение в училище е важен резултат
от възпитателно-образователната работа в детската градина. 6–7-годишното дете се
осъзнава като субект в системата на сложните човешки отношения, тогава възникват
основите на социалния Аз образ. Самосъзнанието се характеризира с възникване на
вътрешна позиция – израз на ново отношение към себе си и към заобикалящата среда.
Кризата, в която е детето, породена именно от тези причини, се засилва, ако се подценява
самостоятелността му и смяната на игровата дейност с учебна. Тази криза е свързана и с
адаптационните процеси, възникнали в резултат на промяната на социалното положение
на детето в училище или с биологични и хормонални промени (пак там, с.62).
Редица особености в развитието на децата със специални образователни
потребности, отличават тези деца от децата в норма на тяхната възраст. Особеностите в
психическото развитие при децата със специални образователни потребности, независимо
от конкретното нарушение, при всички тях се наблюдава неустойчиво внимание, слаба
работоспособност, лесна уморяемост и ниска концентрация (пак там, с. 69).
България приема интегрираното обучение като образователна стратегия, при която
детето независимо от вида на увреждането е включено в общата образователна среда
(Крумов, В., 2014, с.66).
Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на
индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на
всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване
на пречките пред ученето и научаването, както и към създаване на възможности за
развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на
общността(Николова, С., Г. Събева, 2016, с. 12).
В Закона за предучилищното и училищното образование (2015) един от важните
принципи на образованието е равният достъп до качествено образование и приобщаване
на всяко дете.
На децата със специални образователни потребности се гарантира приобщаване в
общообразователната среда чрез предлагане на основна и допълнителна образователна
подкрепа.
Опазването на психичното здраве на 5–6-годишните деца в емоционалното общуване
в детската градина интегрира поведенчески, когнитивни и собствени емоционални
качества, осигуряващи осъзнаване, регулиране и разбиране на собствените емоции и тези
на другите, които успешно влияят на междуличностните взаимодействия и на
личностното развитие(сп.Педагогика, кн.8, 2015, с.876).
Устойчивостта на психогимнастиката (невербален метод за групова работа) под
форма на игри, упражнения, игрови задачи може да се използва при 6–7-годишните. За
психическото здраве е необходим баланс на емоциите у децата, важно е да ги научим да
стимулират волевите си действия с помощта на положителни емоции (пак там, с. 876).
Специфични особености на предучилищната възраст
В тази възраст (от 3 до 7 години) се извършва натрупване на сетивен опит – знания и
впечатления за заобикалящия ги свят, обогатява се и се развива речта на детето, то
разбира това, което чува и успешно предава знания и впечатления на събеседниците си.
На 3 години самостоятелността на детето е малка, емоциите са водещи и това прави
детето от предучилищна възраст уязвимо и специално (Факирска, 2012, с.7).
Специфичните особености на предучилищна възраст, определящи и спецификата на
възпитателната работа могат да се определят по следния начин:
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- Беден личен и сетивен опит; беден речник; не са овладени комуникативните
функции на речта;
- Ограничени познания за природата и обществото, а също и за човешките
взаимоотношетния;
- Превес на емоционалното над рационалното;
- Недостатъчна самостоятелност поради липса на знания и умения;
- Опознаване на света на основата на емпиричния опит;
- Ниска степен на развитие на вниманието, слаба разпределеност; невъзможност да
се съсредоточава за дълго време върху обекта на познание;
През този период трябва да се отбележи и динамиката на развитието на детето, която
бележи бързи промени в психическото, емоционалното и интелектуалното развитие на
детето, които стават с участието на възрастните и чрез целенасочените усилия на
предучилищните институции. Затова е необходимо детския учител да познава всички тези
особености на предучилищна възраст и да притежава много похвати и методи за общуване
с децата, а също и опит (Факирска, 2012, с.7).
Целта на предучилищната педагогика е да определи най-подходящите съвременни
технологии за осигуряване на пълноценно личностно развитие на всяко дете и да
предложи условия за изява на неговия потенциал и на неговите способности, а също и да
изясни интелектуалното, познавателното, говорното, социално-емоционалното,
физическото и мотивационното развитие на 3–7-годишните деца. Да предложи на тази
основа съответни форми и средства за работа с тях.
Основна задача на предучилищната педагогика е да изучи и опише специфичните
особености в говорното, социалното, интелектуалното, емоционалното, мотивационното и
физическото развитие на децата от предучилищна възраст и на тази основа да предложи:
- възможности за организиране на най-благоприятна среда за развитие и самоизява
на всяко дете от тази възраст;
- най-добрите варианти за организация на педагогическия процес и живота на децата
в детската градина;
- да разработи и систематизира най-съвременните и съответстващи на възрастовите
възможности и особености технологии и техники за педагогическо взаимодействие;
- да определи образователното и познавателното съдържание, което е достъпно за
възрастовите възможности на 3–7-годишните деца;
- да опише и систематизира необходимите условия за подготовка на децата за
училище и да подпомогне успешната им адаптация и социализация.
Обект на предучилищната дидактика се явява познавателната активност на детето от
предучилищна възраст.
Специфични особености на обучението в предучилищна възраст
Конструирането и реализирането на обучението трябва да бъде съобразено с
особеностите на различните възрастови периоди, през които то се провежда. Спецификата
на обучението в предучилищна възраст се заключава в следните няколко негови
особености:
- Обуславя се от личностната характеристика на детето от предучилищна възраст.
- Намира се под силното влияние на играта.
- Непринуден, незадължителен и емоционален характер на преподаването и
усвояването на предлаганата информация, с разнообразна развиваща и познавателна
стойност.
- Словесно-действен характер на провеждането му.
- Засилена роля на нагледността.
110

- Предлагане на елементи от човешкия опит за възприемане, и след усвояването им,
преобразуването им в утилитарно-житейски (практически) знания и умения
- Особена и решаваща роля на възпитателя в процеса на съвместната с детето
дидактическа дейност.
- Обучението е предимно от илюстративно-обяснителен тип (Галчева, Н. и Г.
Галчев.,1994, с. 122).
Цел на обучението в предучилищна възраст – тя произтича от главната цел на
възпитанието в предучилищна възраст и се свежда до общото развитие на личността на
детето, формиране у него на начални форми и способи за познание и учебна дейност,
обогатяването му с разнообразна информация за предметно-обществената среда, както и
до усвояването от детето на необходими за живота му утилитарно-практически познания,
умения и личностни качества (пак там, с.124).
Задачи на обучението в предучилищна възраст – най-общите задачи на обучението в
предучилищна възраст са:
1. Непринудено предлагане на съобразена със специфичните особености на детето
на психолого-педагогически обоснована система от учебна информация и нейното
възприемане, усвояване и превръщане от детето в знания, за необходими природни и
социални области, както и за необходимите навици и умения за жизнените му дейности.
2. Изграждане на начални познания, умения и личностни качества за самостоятелна
и активна познавателна дейност и превръщането и в стил на личността на детето, а самото
дете в субект на собствената си познавателна дейност.
3. Развитие на отделни страни от личността на детето, подготвяне му към по-висши
на форми на дейност и познание и постигането на висока степен на всеобща и
диференциална възпитаност (пак там, с.125).
Обучението в детската градина е целенасочен, съзнателен, организиран процес за
даване на знания, умения и навици на децата под прякото ръководство на педагога и
участието на детето като активен субект. За разлика от игровата дейност, в обучението
активността е насочена към определен дидактичен резултат. Обучението е свързано с
ученето и с развитието на учебната дейност. (Петрова, Е. и др. В.Търново, 2001, с. 250)
В предучилищна възраст поради спецификата на учебната дейност и възрастовите
особености на децата е невъзможно да се формира пълноценна учебна дейност. Възможно
е формирането само на нейни предпоставки, на отделни компоненти, на елементи на
учебна дейност (Факирска, Й., Русе, 2012, с.85).
Социално-нравственото и емоционално-волевото формиране на детето в
организирания своеобразен учебен процес в детската градина се извършва резултатно,
когато се поставят в единство емоционално-познавателното отношение към усвояваното
съдържание и решаването на дидактични задачи с преодоляването на трудност; желанието
за учене да се възпитава заедно с проявата на умствено усилие. По този начин се създава
емоционална атмосфера и детето се превръща в реален субект на процеса. Личностното
му поведение става условие за усвояване на общоучебни умения. Още от предучилищна
възраст учебният процес изисква ръководене и организация, за да се постави в
диалектическо единство неговата възпитателна, образователна и развиваща функция.
Учебният процес и развиващата се учебна дейност очертават акцентите си в общото
психическо и цялостно развитие на детето(Петрова, Е. и др. В.Търново, 2001, с. 254).
В заключение можем да кажем, че изведените фактори оказват влияние при
спецификата на процеса на обучение в ДГ и са определящи за общото психическо и
цялостно развитие на детето. Обучението в детската градина и организацията на процеса
за усвояване елементите на учебната дейност имат своя специфика. В детската градина не
можем да обособяваме знанията за възприемане, разбиране, осмисляне, затвърдяване,
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обобщаване, прилагане на усвоеното в практиката. Възрастовите особености не дават
възможност за продължителни занятия и за провеждането на учебен процес с особено
звено за осмисляне или обобщаване. Акцент се поставя върху възприемането с разбиране,
осмислянето и обобщаването в тясна връзка с възприемането и прилагането на практика.
Литература:
1. ВАСИЛЕВА, ЕМ.,сп. Педагогика, кн.8, С., 2015
2. ИВАНОВ, И., Теории за образованието. Ш.,2004,
3. ГАЛЧЕВА, Н. И Г. ГАЛЧЕВ. Възпитанието на детето. Пазарджик, 1994
4. КРУМОВ, В.,СТ. КЕРЕМЕДЧИЕВ, сп. Образование, бр.5, 2014, с.66
5. НИКОЛОВА, С., Г. СЪБЕВА, Университетско издателство „Епископ Константин
Преславски‖, 2016
6. ПЕТРОВА, Е. и др. Предучилищна педагогика.В. Търново, 2001
7. ФАКИРСКА, Й. Предучилищна педагогика (Съвременни проекции и проблеми).
Русе, 2012
8. dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=97877
докторант Ирина Б. Стоянова
Научен ръководител: доц. д-р Чавдар Сотиров

112

ОТНОШЕНИЕ КЪМ УЧЕНЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА
СТЕПЕН
Маринела Т. Георгиева
Напредъкът и развитието на дадено общество зависят в голяма степен от качеството
и ефективността на ученето и подготовката на младото поколение за училище.
Повишеният интерес към ученето се дължи от една страна на ускореното натрупване на
научни знания, на процеса на техническите науки, а от друга на темпа на общественото
развитие. Особено актуални са въпросите: Какви са целите на училището и училищното
обучение? Какво е качеството на образованието? В каква степен обучението стимулира
развитието на личността, на ученицитe и много други. Процесите на демократизиране на
обществото изисква от училището да създава подходящи условия за пълноценно учене на
учениците, развиване на умения сами да решават многобройни проблеми с помощта на
овладените в обучението знания. Един от основните критерии за действително
образованата личност е способността и самостоятелно да определя начина си на живот и
така да си осигурява средства за живот. Образованието подпомага всеки човек да си
изгради реална самооценка, да опознае себе си и да заеме мястото, което му се полага.
Истински образованият човек активно участва във вземане на решения, които засягат
както самият него, така и обществото. Той може да поеме отговорност за своите действия
и постъпки пред себе си и пред другите хора. Ето защо в училище учениците трябва да
придобиват умения активно да участват във вземането на решения и в поемането на
отговорност по въпроси от личен и обществен характер.
В контекста на това и в търсене на отговори на някои от поставените въпроси е
проведено емпирично изследване, което е констативно и е насочено към установяване
отношението към ученето на учениците от начална училищна степен /3. – 4. клас/.
За целта на изследването е конструирана специална анкетна карта. Тя включва девет
въпроса, като всеки въпрос има няколко предполагаеми отговора, чрез които се описва
отношението към ученето. В анкетата се изследва отношението, причините, връзката
ученик–учене. Учениците трябва да изберат само един отговор, който най-много отговаря
на дейностите или предпочитанията им.
Във връзка с целта на изследването са анкетирани два класа – трети и четвърти от
ОУ „Черноризец Храбър‖, гр. Варна и два класа – трети и четвърти от ОУ „Цар Симеон‖,
гр. Варна. Учениците са на възраст 9 и 10 години. Всеки клас се състои от 22 ученици в
различно съотношение момичета – момчета. От женски пол са 51 %, а от мъжки са 49 %.
Клас

брой

%

3.клас ОУ „Черноризец Храбър‖

22

25

4.клас ОУ „Черноризец Храбър‖

22

25

3.клас ОУ „Цар Симеон‖

22

25

4.клас ОУ „Цар Симеон‖

22

25

На първия въпрос „Обичате ли да ходите на училище‖ според резултатите от
проучването най-голям е процентът на учениците от 3.клас и 4.клас ЧХ – 64 %, които са
дали отговор „понякога‖, като от тях при 3.клас най-голям е броят на момчетата, а при
4.клас – броят на момичетата.
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Въпроси:

3 – ЧХ11 %

М%

Ж%

4 – ЧХ %

М%

Ж%

1.Обичате ли да ходите на училище?

100 %

59

41

100 %

55

45

а/. да

27 %

14

14

14 %

14

0

б/. не

9%

9

0

23 %

14

9

в/. понякога

64 %

36

27

64%

27

36

На същия въпрос най-голям е процентът на учениците, отговорили „понякога‖ 86 %
– 3.клас и 77 % – 4.клас ЦС, като от тях най-голям е процентът на момичетата – 55 % –
3.клас и 64 % – 4.клас ЦС.
Въпроси:

3 – ЦС12 %

М%

Ж%

4 – ЦС %

М%

Ж%

1.Обичате ли да ходите на училище?

100 %

45

55

100 %

36

64

а/. да

5%

5

0

14 %

14

0

б/. не

9%

9

0

9%

9

0

в/. понякога

86 %

32

55

77%

14

64

Фиг. 1. Съотношение момичета–момчета, дали отговор „понякога”
И при двете училища е най-голям процентът на учениците, които са посочили като
отговор „понякога‖, което не дава категорично становище по въпроса. Това се дължи на
възрастта, в която се намират учениците – 9, 10 години, когато все още нямат сериозно
отношение към ученето.
От голямо значение тук е да се повиши интересът на учениците към училището,
което може да стане чрез прилагане на различни методи на обучението. Знанията и опитът
на учителя в областта на теорията на тези методи и неговият методически умел подход
при всеки урок са съществени предпоставки, за да се създадат у учениците мотиви за
учене и интерес към знанията.
Въпроси:

3 – ЧХ %

М%

Ж%

4 – ЧХ %

М%

Ж%

2.С какво ви привлича училището?

100 %

59

41

100 %

55

45

а/. там научавам много интересни неща

9%

9

0

14 %

5

9

б/. прекарвам си приятно с моите
приятели

59 %

36

23

64 %

36

27

в/. в училището не става нищо интересно

32 %

14

18

23%

14

9

11
12

ЧХ – съкращението означава ОУ „Черноризец Храбър‖
ЦС – съкращението означава ОУ „Цар Симеон‖
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На втория въпрос „С какво ви привлича училището?‖ според резултатите от
проучването най-голям е процентът на учениците от 3.клас ЧХ – 59 % и 4.клас ЧХ – 64 %,
които са дали отговор, че си „прекарват приятно със съучениците си‖.
Въпроси:

3 – ЦС %

М%

Ж%

4 – ЦС %

М%

Ж%

2.С какво ви привлича училището?

100 %

45

55

100 %

36

64

а/. там научавам много интересни неща

9%

9

0

14 %

0

14

б/. прекарвам си приятно с моите
приятели

68 %

14

55

68 %

23

45

в/. в училището не става нищо интересно

18 %

14

5

18%

14

5

Фиг. 2. Съотношение момичета–момчета, дали отговор „прекарвам си приятно с
моите приятели”
На същия въпрос, най-голям е броят на учениците 68 % – 3.клас и 64 % – 4. клас ЦС,
които се дали отговор, че в училище си прекарват приятно със съучениците си, като тук е
по-голям броят на момичетата 55 % при 3. клас ЦС и 45 % при 4. клас ЦС.
И при двете училища най-голям е процентът на учениците, които да дали отговор, че
си прекарват приятно със своите приятели.
На третия въпрос „По колко часа отделяте на ден за учене‖ според резултатите от
проучването най-висок е процентът на учениците, отговорили „по 1 час‖ при 3. клас ЧХ–
64 % и при 4. клас ЧХ – 50 %, като от тях 45 % при 3. клас – ЧХ са момчета, а при 4. клас
- ЧХ 41 % също са момчета.
Въпроси:

3 – ЧХ %

М%

Ж%

4 – ЧХ %

М%

Ж%

3.По колко часа отделяте на ден за
учене?

100 %

59

41

100 %

55

45

а/. по 1 час

64 %

45

18

50 %

41

9

б/. по 2 часа

18 %

5

14

36 %

14

23

в/. повече от 2 часа

18 %

9

9

14%

0

14

Фиг. 3. Съотношение момичета–момчета, дали отговор „по 1 час”
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На същия въпрос при учениците от ЦС най-голям е процентът на учениците,
отговорили „по 2 часа‖ при 3.клас ЦС – 45 %, като от тях 36 % са момичета, а 4.клас ЦС са
дали отговор „повече от 2 часа‖, като от тях 45 % са също момичета.
Въпроси:

3 – ЦС %

М%

Ж%

4 – ЦС %

М%

Ж%

3.По колко часа отделяте на ден за
учене?

100 %

45

55

100 %

36

64

а/ по 1 час

32 %

23

9

9%

9

0

б/ по 2 часа

45 %

9

36

45 %

27

18

в/ повече от 2 часа

23 %

14

9

45%

0

45

Фиг. 4. Съотношение момичета–момчета, дали отговор „по 2 часа”
При сравняването отговорите на учениците от ОУ „Черноризец Храбър‖ с
отговорите на учениците от ОУ „Цар Симеон‖ се вижда, че учениците от ОУ „Цар
Симеон‖ имат много по-сериозно отношение към ученето и отделят повече време за него
3.клас по 2 часа, а 4.клас повече от 2 часа за подготовката на своите уроци. По-сериозно е
отношението към ученето на момичетата, отколкото на момчетата.
Въпроси:

3 – ЧХ %

М%

Ж%

4 – ЧХ %

М%

Ж%

4.Когато си подготвяте домашните
работи четете ли друго освен
учебниците?

100 %

59

41

100 %

55

45

а/ да, винаги

0%

0

0

0%

0

0

б/ понякога

36 %

23

14

45 %

36

9

в/ когато имаме за домашно

32 %

23

9

36 %

9

27

г/ това, което в е учебника е достатъчно

27 %

14

14

18 %

9

9

д/ чета списания

0%

0

0

0%

0

0

е/ ходя в библиотеката

0%

0

0

0%

0

0

ж/ ползвам интернет

5%

0

5

0%

0

0

На четвъртия въпрос „Когато си подготвяте домашните работи, четете ли друго
освен учебниците‖ според резултатите от проучването най-голям е процентът на
учениците, които са дали отговор „понякога‖ при 3.клас ЧХ – 36 %, а при 4.клас ЧХ – 45
%, като от тях по-голям е броят на момчетата при 3.клас е 23 %, също при 4.клас е поголям броят на момчетата 36 %.
На същия въпрос учениците от ЦС също са дали отговор „понякога‖ 3.клас – 50 %, а
4.клас – 45 %, като от тях от 3.клас 28 % са момичета, а от 4.клас 36 % са момчета.
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Въпроси:

3 – ЦС %

М%

Ж%

4 – ЦС %

М%

Ж%

4.Когато си подготвяте домашните
работи четете ли друго освен
учебниците?

100 %

45

55

100 %

36

64

а/. да, винаги

0%

0

0

0%

0

0

б/. понякога

50 %

22

28

45 %

36

9

в/. когато имаме за домашно

18 %

5

14

18 %

0

18

г/. това, което в е учебника е достатъчно

23 %

9

14

36 %

0

36

д/. чета списания

0%

0

0

0%

0

0

е/. ходя в библиотеката

0%

0

0

0%

0

0

ж/. ползвам интернет

9%

9

0

0%

0

0

Фиг. 5. Съотношение момичета–момчета, дали отговор „понякога”
При сравняването на двете училища се вижда, че те използват само понякога
странична литература при подготовката на уроците си.
В този век на техническо развитие учениците предпочитат да гледат телевизия или
да играят на игри, вместо да четат. Това трябва да подтикне учителя към даване на
допълнителна литература, като по този начин ще ги стимулира да прочетат по нещо ново
и любопитно.
На петия въпрос „Кои са причините, които те карат да учиш‖ най-голям процент от
3.клас ЧХ – 41 % оценяват значимостта на знанията, които ще получат в живота, като от
тях 36 % са момчета. На същия въпрос 4 клас ЧХ – 59 % са отговорили, че искат да
продължат образованието си, затова посещават училище, като по-голям е броят на
момичетата 41 %.
Въпроси:

3 – ЧХ %

М%

Ж%

4 – ЧХ %

М%

Ж%

5.Кои са причините, които те
карат да учиш?

100 %

59

41

100 %

55

45

а/ за да усвоя нови знания

18 %

18

0

27 %

27

0

б/ за да получа добри оценки

9%

0

9

0%

0

0

в/ знанията ще са ми нужни в живота

41 %

36

5

14 %

9

5

г/ искам да продължа образованието
си

27 %

0

27

59 %

18

41

д/ защото всичките ми приятели учат

5%

5

0

0%

0

0

е/ защото родителите ми настояват
за това

0%

0

0

0%

0

0
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На същия въпрос 3. клас ЦС са отговорили, че също оценяват ролята на знанията,
които ще получат в живота 41 %, като от тях 36 % са момичета, а при 4. клас ЦС найголям е процентът на тези, които искат да продължат образованието си – 73 %, като от поголямата част – 59 % са момичета.
Въпроси:

3 – ЦС %

М%

Ж%

4 – ЦС %

М%

Ж%

5.Кои са причините, които те карат да
учиш?

100 %

45

55

100 %

36

64

а/. за да усвоя нови знания

18 %

18

0

5%

0

5

б/. за да получа добри оценки

9%

9

0

5%

5

0

в/. знанията ще са ми нужни в живота

41 %

5

36

18 %

18

0

г/. искам да продължа образованието си

27 %

14

14

73 %

14

59

д/. защото всичките ми приятели учат

5%

0

5

0%

0

0

е/. защото родителите ми настояват за
това

0%

0

0

0%

0

0

Фиг. 6. Съотношение момичета–момчета от 3.клас, дали отговор „знанията ще са
ми нужни в живота”

Фиг. 7. Съотношение момичета–момчета от 4. клас, дали отговор „искам да
продължа образованието си”
Изводът, който може да се направи, е че 3. клас и при двете училища са дали еднакъв
отговор, че учат, защото оценяват значимостта на знанията за живота и смятат, че
училището ще им даде добра подготовка, за да могат успешно да се реализират.
И при 4. клас и от двете училища основната причина, поради която учат, е за да
продължат образованието си, което показва, че те имат цел и се стремят да я реализират.
При 4. клас, ЧХ – 59 % искат да продължат образованието си, а при 4. клас, ЦС 73 %.
Въпроси:

3 – ЧХ %

М%

Ж%

4 – ЧХ %

М%

Ж%

6.Как се подготвяш за училище?

100 %

59

41

100 %

55

45
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а/ сам

77 %

45

32

91 %

55

36

б/ с приятел

5 %

5

0

0%

0

0

в/ с помощта на възрастен

18 %

9

9

9%

0

9

г/ ходя на частни уроци

0%

0

0

0%

0

0

На шестия въпрос „Как се подготвяш за училище‖ най-голям е процентът на
учениците дали отговор „сам‖ от 3. клас, ЧХ – 77 %, а 4. клас, ЧХ – 91 %, като от 3. клас
най-голям е броят на момчетата – 45 %, а от 4.клас също е броят на момчетата – 55 %.
Въпроси:

3 – ЦС %

М%

Ж%

4 – ЦС %

М%

Ж%

6.Как се подготвяш за училище?

100 %

45

55

100 %

36

64

а/ сам

86 %

41

45

72 %

27

45

б/ с приятел

0%

0

0

0%

0

0

в/ с помощта на възрастен

14 %

5

9

27 %

9

18

г/ ходя на частни уроци

0%

0

0

0%

0

0

Фиг. 8. Съотношение момичета–момчета, дали отговор „сам”
На същия въпрос при ОУ „Цар Симеон‖ най-голям е процентът на учениците, които
са отговорили, че се подготвят сами за училище – 3.клас - 86%, като от тях 45% са
момичета, а при 4.клас – 72%, като от тях по-големия процент (45%) са отново момичета.
При направеното сравнение между двете основни училища се установява, че найголям е процентът на учениците, които се подготвят сами за училище. На тази възраст (3.
и 4.клас) учениците са придобили определена самостоятелност при подготовката на
уроците.
Въпроси:

3 – ЧХ %

М%

Ж%

4 – ЧХ %

М%

Ж%

7.Отразява ли се отношението Ви към
учителя по предмета на вашето учене ?

100 %

59

41

100 %

55

45

а/ уча, когато харесвам учителя

0%

0

0

14 %

14

0

б/ уча, за да се харесам на учителя

0%

0

0

0%

0

0

в/ не уча, когато не харесвам учителя

9%

0

9

5%

5

0

г/ не правя връзка

59 %

27

32

64 %

18

45

д/ уча по предмети, които смятам за
важни

32 %

32

0

18 %

18

0
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Фиг. 9. Съотношение момичета–момчета, дали отговор „не правя връзка”
Седмият въпрос е „Отразява ли се отношението Ви към учителя по предмета на
вашето учене‖ според резултатите от анкетата най-голям е процентът на учениците, които
са отговорили, че не правят връзка – 3.клас, ЧХ – 59 %, а 4.клас ЧХ – 64 %, като от тях поголям е броят на момичетата при 3.клас – 32 %, а при 4.клас – 45 %.
Въпроси:

3 – ЦС %

М%

Ж%

4 – ЦС %

М%

Ж%

7.Отразява ли се отношението Ви към
учителя по предмета на вашето учене
?

100 %

45

55

100 %

36

64

а/ уча, когато харесвам учителя

14 %

14

0

5%

0

5

б/ уча, за да се харесам на учителя

0%

0

0

0%

0

0

в/ не уча, когато не харесвам учителя

0%

0

0

5%

5

0

г/ не правя връзка

18 %

5

14

45 %

0

45

д/ уча по предмети, които смятам за
важни

68 %

27

41

45 %

32

14

Фиг. 10. Съотношение момичета–момчета, дали отговор „уча по предмети, които
смятам за важни”
На същия въпрос най-голям е процентът при 3.клас (ЦС) – 68 %, учещи по предмети,
които смятат за важни, като от тях по-големият брой са момичета – 41 %. При 4.клас (ЦС)
процентите са равни 45 % от учениците не правят връзка, а останалите 45 % учат само по
предмети, които смятат за важни.
Отношението към учителя не трябва да оказва влияние на ученето на учениците.
Учениците очакват от учителя да им помага в ученето, да им поставя задачи, с които те ще
могат да докажат на какво са способни. Начинът, по който учителят оценява успеха и
поведението, се отразява също много силно върху учебната дейност на учениците. Успех
имат тези учители, които окуражават, подкрепят със съвети учениците си и им помагат да
преодолеят слабостите като използват способностите им.
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Въпроси:

3 – ЧХ %

М%

Ж%

4 – ЧХ %

М%

Ж%

8.Смятате ли, че полагате достатъчни
усилия, за да се представите успешно?

100 %

59

41

100 %

55

45

а/ да

50 %

45

5

55 %

45

9

б/ не

5%

0

5

0%

0

0

в/ понякога

27 %

0

27

41 %

9

32

г/ зависи от предмета

18 %

14

5

5%

0

5

д/ зависи от учителя

0%

0

0

0%

0

0

Фиг. 11. Съотношение момичета–момчета, дали отговор „да”
На осмия въпрос от проучването „Смятате ли, че полагате достатъчни усилия, за да
се представите успешно‖ най-голям е процентът отговорили с „да‖ при 3.клас, ЧХ – 50 %,
а при 4.клас, ЧХ – 55 %, като и при двата класа е най-голям броят на момчетата – 45 %.
Въпроси:

3 – ЦС %

М%

Ж%

4 – ЦС %

М%

Ж%

8.Смятате ли, че полагате достатъчни
усилия, за да се представите успешно?

100 %

45

55

100 %

36

64

а/ да

23 %

23

0

27%

14

14

б/ не

0%

0

0

9%

9

0

в/ понякога

36 %

0

36

41 %

14

27

г/ зависи от предмета

27 %

9

18

23 %

0

23

д/ зависи от учителя

14 %

14

0

0%

0

0

Фиг. 12. Съотношение момичета–момчета, дали отговор „понякога”
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На същия въпрос учениците от 3.клас на ЦС са дали отговор „понякога‖ 36 %, като
всичките са момичета, а учениците от 4.клас са 41 %, като по-големият брой от тях са
момичета.
При сравняването на двете училища се вижда, че в ОУ „Черноризец Храбър‖
процентът на тези, които са отговорили, че полагат достатъчни усилия, за да се представят
успешно в училище, е много по-висок, с което се прави изводът, че учениците там учат
системно и полагат усилия в овладяването на знанията.
От голямо значение е в училище учениците да придобият навици да учат. Затова е
необходимо правилно да си организират изпълнението и разрешаването на всяка нова
задача, която им се поставя.
Деветият въпрос, който е включен в анкетата, е „Кой е любимият ви предмет‖. На
него са дадени различни отговори:
68 % от учениците от 3.клас от ОУ „Черноризец Храбър‖ са дали отговор, че
любимият им предмет е математика, 23 % – английски език и 9 % – други.
59 % от учениците от 4.клас от ОУ „Черноризец Храбър‖ са дали отговор, че
любимият им предмет е български език и литература, 36 % – математика и 5 % – други.
55 % от учениците от 3.клас от ОУ „Цар Симеон‖ са дали отговор, че любимият им
предмет е математика, 32 % – човек и природа и 23 % – други.
45 % от учениците от 4.клас от ОУ „Цар Симеон‖ са дали отговор, че любимият им
предмет е английски език, 32 % – математика и 23 % – други.
Любимият предмет на децата има голяма вътрешна стойност, за да ги мотивира да
учат.
От казаното дотук могат да се направят следните изводи и обобщения.
Училището все още не е предпочитана територия от учениците, то не е място за
придобиване на знания и умения, а е място за приятно прекарване със съучениците.
Учениците се подготвят предимно от учебниците като в редки случаи използват
странична литератури или други информационни източници.
Учениците учат защото смятат, че знанията са предпоставка за продължаване на
образованието и шанс за успешна реализация в живота. Прави впечатление прагматичната
ориентация на съвременната генерация.
Голяма част от учениците полагат усилия в процеса на учене по предмети, които
смятат за значими и важни за тях.
Повечето от изследваните лица не ползват странична помощ при подготовката си,
справят се сами с поставените задачи.
Според потребностите и интересите предпочитанията на учениците по отношение на
любимия предмет са много разнообразни, поради тази причина не може да се изведе
конкретен предмет като любим.
От изводите може да се обобщи, че учениците от начална степен все още не
проявяват устойчиво отношение към собственото си учене. Тази неустойчивост е
породена от възрастовите особености на учениците, както и от обективни и субективни
фактори. Мотивацията е външно детерминирана. Учениците учат не заради самото учене,
като процес на усвояване на социален опит, а като възможност за бъдеща успешна
реализация в живота. Това означава, че целите на учениците, свързани с ученето, са
ориентирани в една нова посока, тази на прагматизма. В условията на обучение
познанието на учениците от начална училищна степен представлявя целенасочен и
рационално организиран процес. Като такъв, той неизбежно съдържа елементи на
задължителност, защото е външномотивиран. Следователно преходът от външна към
вътрешна мотивация е от съществена необходимост за ефективното му протичане.
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Разпространено е схващането, че едни от най-съществените фактори, обуславящи
динамиката и резултата на процеса на учене са целите, вниманието и мотивацията. В този
контекст е необходимо в своята работа учителят да използва разнообразни методи, форми
и средства съобразно индивидуалните особености на учениците и конкретните условия.
Методите, подходите и организационните форми в началното училищно обучение следва
да се съобразяват с тези предпоставки и да се правят опити да се свържат с актуалните
интереси, потребности и нагласи на съвременните ученици в начална училищна степен.
Маринела Тодорова Георгиева
Магистър „Иновации в началното образование”
Научен р-л: проф. д-р Н. Витанова
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КРИТИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ И РАЗВИТИЕТО НА КОМУНИКАТИВНИТЕ
СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ
Милена Савова, Евгения Иванова
Резюме: В статията авторите представят обобщени резултати от емпирично изследване, което е част
от дипломна работа за придобиване на бакалавърска степен по педагогика. В дипломната работа „Някои
особености на педагогическото общуване в критични ситуации в начална училищна възраст― обект на
изследване са факторите, които влияят върху развитието на комуникативните способности на малките
ученици в критични ситуации.

Целта на изследването е свързана с влиянието на критичните ситуации върху
социалния статус на детската личност в условията на педагогическото общуване.Тази цел
е декомпозирана в следните задачи:
1. Анализиране на теоретичните, гносеологическите и методологическите проблеми
на общуването в специализираната литература.
2. Теоретичен анализ на проблема за критичните ситуации в начална училищна
възраст и тяхното влияние върху развитието на комуникативните способности на
учениците.
3. Провеждане на емпирично изследване за влиянието на критичните ситуации за
положителния избор на децата и мотивацията им при избор на партньор за съвместна
дейност.
Психичната депривация създава условия за неправилно психично развитие и
психична неустойчивост. Незадоволяването на потребностите на детето от чувствени и
сетивни стимули безспорно е неблагоприятно условие за душевното му развитие и затова
трябва да се познават добре възможните последици.
Най-често страда социалното и емоционалното развитие на децата. Отгледаните при
условия на психична депривация деца трудно изграждат правилни социални отношения.
Обикновено те са агресивни или апатични към околните. Склонността към социална
изолация се отразява и върху функциите, свързани с общуването. Установено е, че при
психична депривация говорните функции се развиват по-бавно и по-слабо.
Лангмайер и съавтори [4] установяват, че постъпващите в детски психиатрични
отделения деца произлизат в голям процент от непълни семейства: извънбрачни деца,
разведени родители, умрял единият от родителите, умрели и двамата родители, деца,
отгледани без родителски грижи. Изследванията на Лангмайер показват, че почти
половината от заболелите от душевни разстройства деца са израснали в разстроени
семейства и илюстрират значението на пълното семейство за душевното здраве на
детето.Психолозите установяват, че при условия на депривация до 30% от децата се
приспособяват добре към социалната действителност и не развиват нарушения в
психиката. Последиците от депривацията могат да бъдат преодолени благодарение на
голяма пластичност на мозъчните функции. Лангмайер и Матейчек стигат до
заключението, че при деца, понесли психична депривация, емоционалното и социалното
им развитие при възпитателни мерки може да се ускори, а депривационните психични
промени – да бъдат предотвратени.
Социалните контакти с връстници и детските игри спомагат за емоционалното и
интелектуалното развитие на детето. Когато този порив не намери съответно
удовлетворение, се получава фрустрация. Нейното вредно влияние върху изграждането на
детската психика е не по-малко от това на психичната депривация.
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Фрустрация поради липса на игра може да се получи, когато в обкръжението на
детето няма други деца (първична фрустрация) или когато при наличие на детски
колектив детето се включва в неговите игри (вторична фрустрация) било поради
изолиране и отблъскване на детето от неговите връстници (външна фрустрация) или
поради причини, които произлизат от самото дете (вътрешна фрустрация), като
прекомерна затвореност и неумение да се общува.
Децата лесно се фрустрират при прекомерно ограничаване на спонтанността на
поведението им.Фрустрацията има неблагоприятни последици за емоционалното,
интелектуалното и цялостното развитие на детето. То става емоционално подтиснато,
неуверено в силите си, с лабилно настроение, лесно ранимо и раздразнително.
На фрустиращите въздействия не бива да се гледа само откъм тяхната отрицателна
страна. Напротив, задоволяването на всички потребности и желания без усилие на детето
го прави малко пригодно за справяне с трудностите в живота. Такива личности не могат
да се приспособят добре към сложните ситуации в зряла възраст. От голямо значение е да
се възпитава у подрастващите твърдост и умение да понесат отказа и неуспехите.
Родителите и възпитателите трябва да каляват децата, без да ги фрустрират. Понякога
обаче независими от тях обстоятелства могат да доведат до тежка фрустрация и
декомпенсация на личността.
След семейството училището е вторият фактор, който оказва голямо влияние върху
душевността на детето. Тук за разлика от семейството възпитанието и обучението на
децата се ръководи от учителите със специална педагогическа подготовка. Училището
оказва огромно влияние върху интелектуалното, социалното и характеровото развитие на
децата. При правилно изграждане на новите социални отношения в училище детето се
развива и укрепва характерово. То става по-устойчиво на психотравмиращи влияния.
Някои от децата обаче не могат да се приспособят към новите социални отношения и
към изискванията в училище и могат да развият заболяване на нервната система. Този
въпрос е с голяма актуалност, защото съвременният живот изисква много повече знания и
умения от индивида. Някои деца със слаба нервна система и склонност към страхови
изживявания се травматизират много лесно и могат да получат своеобразна скованост на
движенията, дори загубват способността да говорят свободно. Причинените от училищния
живот страхове се наричат дидактогенни. Такива са страхът от закъснение, от изпитване,
от класна работа и т.н. [4:64].
В много случаи училищната програма надхвърля възможностите на учениците.
Преумората и напрежението, а също и евентуалното вредно въздействие на самия учител,
могат да доведат до изчерпване на нервната система.
Страхът поражда отрицателно отношение към училището и в редица случаи води до
бягство или по-продължителни непосещения в училище. Такива прояви могат да имат
корени в една невротична страхова реакция при несправяне с училищните задължения, но
в много случаи се отнася за разглезени деца, за деца без достатъчно възпитателен надзор,
педагогическа занемареност или отрицателно влияние на другарската среда.
Другарската среда е значим фактор за оформяне на личностното поведение. Не
рядко извънсемейната и извънучилищната среда може да подтикне детето към
негативизъм, протестно мотивиране и девиантно поведение. Затова интерес представлява
проблемът за сформирането на групи, лидерството и вътрегруповите отношения [5:65].
Причините за лошо поведение на учениците са разнообразни. Посочват се две базови
причини:
1. Родителска любов и признание. Недостигът на любов и признание в детството
предизвиква чувство за безнадеждност, ниска самооценка и потенциални трудности в
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междуличностните отношение-способност за сприятеляване и поддържане на
приятелства.
2. Последователен и разумен контрол на дисциплината. Децата имат потребност от
ясна, последователна система от правила и контрол, основан на любов, а не на
враждебност. Ако тези елементи липсват, нарушенията са по-чести от нормалното.
Освен тях, често се посочват и други причини: Първата и най-обичайна причина е
скуката–когато учениците дълго време не са ангажирани с дейност, те често извършват
нарушения. Друга обичайна причина е учебната фрустрация – прекалено трудните задачи
предизвикват или агресивни реакции, или потиснатост. Някои ученици се държат лошо, за
да привлекат вниманието на съучениците. Лошото поведение може да се дължи и на
реална или скрита борба за власт с учителя. Това се получава особено често, когато
другите учители са властни и новият или възприеманият като слаб се превръща в жертва
[3:19].
Проведеният експеримент има за цел емпиричното потвърждение на една от
следните хипотези:
1. Психическата депривация, емоционалният стрес, фрустрацията и конфликтите се
отразяват неблагоприятно върху развитието на комуникативните способности на децата и
водят до пасивност и изолация в общуването с връстниците.
2. Депривацията и критичните ситуации в семейната среда на детето водят до
компенсаторно удовлетворяване на незадоволените емоционални и социални потребности
чрез активно участие в друга сфера на общуване (ученически колектив, общност на
връстниците) и в разнообразни дейности.
В изследването са включени 86 деца на възраст 7–10 години от ХГ „Св.Св. Кирил и
Методий‖ гр. Добрич. От тях е отделен следният рисков контингент от 11 деца (деца,
израснали в условията на психическа депривация и критични ситуации):
– деца на разведени родители – 2;
– деца с починал родител (майка или баща) – 2;
– алкохолна злоупотреба в семейството – 5;
– дете, отглеждано от самотна майка – 1;
– дете с баща, лишен от свобода – 1.
За целите на изследването са използвани следните методи:
1. Социометричен тест за разкриване на количествените междуличностни
отношения в ученическия колектив.
Ход на изследването – с метода „Партньор в действие‖. Данните са събирани с
помощта на следната анкета от въпроси, свързани с три вида дейност – учебна, игрова и
неформално вербално общуване:
1) С кого искаш да подготвяш домашните си работи ?
2) С кого най-много желаеш да играеш през междучасията ?
3) С кого би споделил впечатленията си от книга, филм или лично преживяване?
На всеки въпрос се дават по три отговора, подредени по степен на предпочитание.
Всеки записва името си в началото на анкетния лист, а след това записва имената на три
най-предпочитани деца за всеки въпрос (партньори за всяка дейност).
2. Мотив на избора в системата на междуличностните отношения.
Целта е изясняване на мотивите, които лежат в основата на индивидуалните
симпатии и антипатии в дадена система на междуличностни отношения и се явяват
психологическа основа на осъществяването на избора (предпочитание или отхвърляне). За
определяне на „мотивационното ядро‖ на избора е използвана бланка, показана на табл.1.
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Ход на изпълнение – изследваните оценяват в каква степен изброените в таблицата
качества на личността се изразени у всеки член на групата. Минимален бал – 1,
максимален – 7. Първите пет имена в таблицата са на децата, получили най-много избори
в социометричния тест, а последните пет имена са на деца с най-малко избори в теста
(отхвърлени). Т.е. на първо място е най-предпочитаният, а на последно – най-малко
предпочитаният за съвместна дейност ученик.
Табл.1. Определяне на коефициента на мотива за избор в социометричния тест
качество

общителност

жизнерадост

отзивчивост

честност

упоритост

1.Д.С.
2.С.Дж.
3.Л.А.
4.Ю.Р.
5.С.С.

7
6
7
7
5

7
5
7
7
5

7
7
7
7
7

7
7
7
7
7

7
7
7
7
7

М

6, 4

6, 2

7

7

7

1.И.А.
2.Д.В.
3.Т.А.
4.Х.С.
5.К.И.

1
3
1
1
5

2
5
2
1
5

4
4
3
2
6

7
7
5
7
7

4
4
3
4
4

м

2,2

3

3,8

6,6

3,2

К

0,49

0,35

0,30

0,03

0,37

име
(+)

(-)

М – средно аритметично за всяко качество в първата група ученици с най-високи
оценки;
м – средно аритметично за всяко качество в последната група ученици с най-ниски
оценки;
К – коефициент, определящ силата на мотива.
3. Педагогическа прогноза за контрастните групи и съпоставяне със
социометричните данни.Целта е да се установи до каква степен учителят познава
микроструктурата на класа, което е условие за правилното ръководство на
междуличностните отношения в него. От друга страна, потвърждаването на
педагогическите прогнози от обективните социометрични данни е показател за това
доколко междуличностните отношения в класа имат манифестен или латентен характер.
4. Невербален рисувателен тест за установяване на характера на емоционалния
климат в семейството (диагностициране на депривацията) и откриването на игров
дефицит (показател на фрустрираща обстановка). Всеки изследван рисува картината на
най-честата ситуация (дейност) в семейната среда: общуване с родителите, игра, четене на
книги или гледане на телевизия.
Обработка на резултатите от емпиричното изследване:
1. Обработката на резултатите от социометричния тест се проведе по
различни начини – от простото изчисление на количеството избори до разгънат
статистически анализ. Основните таблици на резултатите напомнят турнирните таблици
на спортните състезания. Вертикално се записват имената на всички номера, както е
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показано на фиг.3. На съответните пресечени места с цифрите 1, 2 и 3 се означават тези,
които е избрал всеки изследван на първо, второ и трето място.
След това се преминава към означението на взаимните избори. Ако сред тези, които
са го избрали, има ученици, които той самият е избрал, то следва, че при него и тези
ученици има взаимен избор. Този взаимен избор в основната таблица на резултатите се
подчертава.След като се фиксират всички избори, се пристъпва към тяхното сумиране. По
вертикала се събират количеството получени избори от всеки ученик и количеството
взаимни избори за всеки [3:59].
Основната таблица на резултатите от социометричния тест е допълнена с една графа
за педагогическите прогнози. По вертикала под номерата на учениците се поставя знак
„плюс‖ за посочените от учителя неформални лидери, а със знак „минус‖ се отбелязват
посочените от него „отхвърлени‖, изолирани деца. По този начин данните от теста и
прогнозите лесно се сравняват. Освен това е прибавена допълнителна графа за
отбелязване на децата от рисковия контингент. След приключването на изчисленията
изясняваме следното:
1) Кои фактори влияят върху определеното място на детето в структурата на
междуличностните отношения в класа? Конкретно във връзка с проблема на експеримента
се установява има ли взаимовръзка между социалния статус на детето в групата и
наличието на абнормна семейна среда ?
2) С какво се обяснява влиянието на лидерите ?
3) С какво се обяснява положението в колектива на тези, които никой не е избрал ?
При сравняването на данните от теста с тези, получени от прогнозата на учителя, се
взема предвид и факта, че социометричните данни информират не толкова за
действителните, колкото за желаните отношения. Това също може да бъде причина за
разминаване между посочените данни.
Анкетираните се разпределят в условно диференцираните концентрични
кръгове, както следва:
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В І кръг – получилите 6 и над 6
избора;
Във ІІ кръг – получилите от 3
до 5 избора;
В ІІІ кръг – получилите 1 или 2
избора;
В ІV кръг – няма получени
избори.

Графика 1. Социометричен тест
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Резултати:
От рисковия контингент
(11 души)

От другата група
(75 души)

В І кръг – 2 деца (18%)
Във ІІ кръг – 3 деца (27%)
В ІІІ кръг – 3 деца (27%)
В ІV кръг – 3 деца (27%)

В І кръг – 9 деца (12%)
Във ІІ кръг – 5 деца (5%)
В ІІІ кръг – 46 деца (61%)
В ІV кръг – 15 деца (20%)

Диаграма 1. Резултати от социометричния тест
2. Обработка на резултатите от изследването на „мотивационното ядро”.
Пресмята се средно аритметично (М) за всяко качество в първата група ученици (табл.1).
Отделя се групата от тези качества, при които М е повече от пет. Тези високи оценки
говорят за важността на съответните черти на личностите, получили най-много
предпочитания.
След това се изчислява средното аритметично (м) в долната част на таблицата за
същите качества. На края се пресмята коефициентът (К), определящ силата на мотива по
формулата:

За установяване на „мотивационното ядро‖ (група мотиви, които определят избора)
на индивидуалното предпочитание, се отделят три–пет най-високи коефициенти. Интерес
представляват коефициентите с отрицателните стойности. В проведения експеримент
имаше такъв случай в един от изследваните класове. По отношение на качеството
„отзивчивост‖ се получи коефициент К (-0,03), което се обяснява с факта, че посоченото
качество притежават в по-висока степен „отхвърлените‖ деца от класа. Резултатите от
експеримента помагат за изясняването на тези фактически мотиви, които образуват
критерия, лежащ в основата на индивидуалното предпочитание, т.е. тази вътрешна
предпоставка, която често не се осъзнава и от самия индивид [3:63].
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Анализ на резултатите от емпиричното изследване:
Лидерите от рисковия контингент представляват 16,67% от анкетираните, докато
при лидерите, излъчени от останалата част, този процент е 12,62%, т.е. при рисковата
група лидерите са малко по-изявени. При „отхвърлените‖ деца обаче положението е поразлично. Като изолирани в общуването се очертават 23,33% от рисковия контингент и
само 7,28% от останалата група деца, т.е. разликата е 3,2 пъти. Установи се, че
преобладаващата част от децата в рисковата група са получили взаимни избори, т.е. имат
своите референтни групи, в които получават признание и емоционален комфорт.
На базата на тези резултати може да се направи извода, че първата хипотеза се
отхвърля, а втората се потвърждава. Децата, израснали в условия на депривация, се
адаптират добре към колективния живот и участват активно в разнообразни дейности.
Това потвърждават и резултатите от невербалния тест: в рисковия контингент се установи
игров дефицит при 85,72% от децата, а в останалата група този процент е по-висок
94,53%. Това означава, че изложените на критични ситуации деца компенсаторно
удовлетворяват своите емоционални потребности в игрите (в по-голяма степен от
останалите).
Студен емоционален климат в семейството се установи при 92,86% в рисковия
контингент и при 97,02% в останалата група. Този тревожен факт показва, че
структурната цялост на семейството не е показател за неговата социална пълноценност,
т.е. отчуждението съществува в голяма степен и в „здравите‖ семейства. Как децата
прекарват свободното си време в семейната среда? Отговорът на този въпрос също буди
тревога от всичките 86 анкетирани деца. 77,29% посочват, че гледат телевизия, 12,66%
играят на компютъра, 6,65% играят и само 3,49% общуват с родителите си.
Изводът от тези резултати е, че неблагоприятните въздействия на семейната среда са
латентни, т.е. не може да се съди за психологическия климат в семейството само по
неговата цялост. Често отрицателното влияние на родителите върху развитието на децата
остава скрито.
При сравняването на резултатите от социометричния тест с педагогическите
прогнози за контрастните групи се получиха следните резултати: в І клас се установяват
60% съвпадения, във ІІ клас – 80%, в ІІІ клас – 90% и в ІV клас – 92%. Изводът е, че
взаимоотношенията в ученическия колектив в начална училищна възраст имат
манифестен характер. От І до ІV клас учителят постепенно опознава микроструктурата на
класа. Това е важно условие за правилното педагогическо ръководство на съвместната
дейност и общуването. Особено полезно е да се познават мотивите за положителния избор
на децата, за да се насочват възпитателните въздействия към формиране и развитие на
най-високо оценяваните личностни качества в общуването. Резултатите от изследването
на „мотивационното ядро‖ са следните:
Общителност – К (среден коефициент на мотива) 0,27
Жизнерадост – К 0,18
Отзивчивост – К 0,21
Честност – К 0,15
Упоритост – К 0,33
Качествата упоритост, общителност и отзивчивост определят „мотивационното
ядро‖ на индивидуалните симпатии. Следователно основен заряд на мотивацията при
избор на партньор за съвместна дейност е волевата характеристика на личността
(качеството „упоритост‖ е с най-висок коефициент). Мотиви със средна сила на действие
са психодинамичните особености (общителност, жизненост, отзивчивост – качества,
зависещи от темперамента). На заден план са нравствените качества, в случая за
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„честност‖ е получен най-нисък коефициент.Василюк подчертава ръководното значение
на волевите качества за преодоляването на критическите ситуации [4:15].
Изводи от емпиричното изследване:
1. Критическите ситуации в семейната среда не са главен фактор за отклоненията в
нормалното развитие на детските комуникативни способности. Причините за трудностите
в общуването трябва да се търсят и в наследствените характеристики на личността, в
генетичния фактор – заложби, психодинамични особености (тип висша нервна дейност,
темперамент). Известна роля за отклонения в поведението имат травмите и заболяванията
на централната нервна система. Това изисква всеки случай на девиация в социалното
поведение на децата да се подлага на индивидуална психолого-педагогическа
диагностика. Своевременната консултация с педагог, психолог, дефектолог, психиатър и
невролог е надеждна гаранция за предприемане на правилни корекционни мерки.
Компетентната помощ е необходима за хармоничното психическо развитие и
социализация на подрастващите.
2. В много случаи въздействията на семейната среда са латентни, което изисква
внимателно проучване на психологическия климат и социалния статус на семейството.
Профилактиката на отклоненията в поведението и трудностите в общуването на децата се
свежда до изграждане на пълноценни взаимоотношения в семейството, в ученическия
колектив и неформалните групи.
3. Възпитателните въздействия трябва да бъдат насочени както към развиване на
интелектуалните и нравствените качества на личността, така и към укрепване на волевите
й характеристики, към усъвършенстване на способностите за преодоляване на
критическите ситуации в междуличностното общуване. За тази цел е необходимо добре да
се познават факторите за психическото развитие, да се създават оптимални условия за
социалната интеграция на личността и да се запазва здравословния психологически
климат в общуването.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За изграждането на нормален психоклимат около децата голямо значение има
последователното, принципно и спокойно отношение към тях. Необоснованото пренасяне
върху децата на настроението на родителите, раздразнителността, грубото отношение,
физическите наказания, както и прекаленото глезене улеснява възникването на
психически сривове у децата. Детето трябва да вижда заобикалящите го по-възрастни хора
образец на разумно и достойно поведение. В същото време към децата трябва да се
проявява необходимата взискателност, да се приучават от рано към умствен и физически
труд, като се грижат за себе си и извършват адекватна за възрастта им обществено полезна
работа, предимно в условията на семейната среда. Така се налага началото на изграждане
на динамичните стереотипи, децата се приучават към системност, възпитава се у тях
чувството за отговорност и взискателност към самите себе си.
Психичното развитите на децата не трябва да се потиска с ограничаване на
интересите им, то трябва да се стимулира, но не и прекалено да се форсира.
Претоварването на още недостатъчно развитата и укрепнала нервна система с много
дейности може да се отрази неблагоприятно на психичното развитие на детето, да доведе
нервната система до срив, който да окаже отрицателно въздействие върху бъдещото му
развитие. Не трябва да се забравя, че игрите в детската възраст имат особено голямо
значение за нормалното нервно-психическо развитие на индивида.
Важно място в живота на детето заемат и конфликтните ситуации, чието
преодоляване е една от задачите на психопрофилактиката. Този въпрос е тясно свързан с
умението за водене на разговор, с културата на спора, с начина на общуване въобще.
Поради ускоряващия се темп на живота, разширяващия се поток от информация и
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увеличаването на стресовите фактори възниква необходимостта от повишаване на
емоционалната устойчивост и правилно поведение в конфликтните ситуации. Много от
тези ситуации могат да бъдат избегнати, ако се знаят правилата за предотвратяването им.
Противоречието, а от там и конфликтът възникват тогава, когато не се разбира достатъчно
добре поведението на другия, неговите постъпки и усилия, когато липсва достатъчно
информация по тези въпроси.
При възникване на конфликт винаги е полезно да се отстъпи, защото по този начин
подпомагаме другия да осъзнае неправилността на своята постъпка или мисъл и така
създаваме условия за взаимно разбирателство.
За преодоляване на конфликтните ситуации е полезно чувството за мярка, хумора,
гъвкавостта в спора, вежливостта в отношенията и т.н. Често срещани в детската възраст
са битовите конфликти. В психологически аспект битовите конфликти, както и всички
останали конфликти се характеризират със сблъсък между различни личности и техните
мирогледи, начини на живот, интереси и др. Особеното, е че те възникват в бита и са
свързани с него. Психофизиологичната основа на битовите конфликти е емоционалният
стрес и дистрес.
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ДИАГНОСТИКА НА МОТОРНАТА ГОТОВНОСТТА НА ДЕТЕТО ЗА УЧИЛИЩЕ
Надя Н. Николова
Преходът от предучилищното детство към началната училищна възраст играе
съществена роля в живота на детето, това е смяна на социалното обкръжение, на водещия
тип дейност, на начина на живот, появяват се нови задължения и отговорности.
Готовността за училище е нов етап в психичното развитие на детето. Това е широко
и многопластово понятие, включително аспектите на анатомична и физиологична и
психологична готовност, но не може да се оформи без организацията на работата в
групата, която трябва да стимулира самостоятелност, творчество и познавателни
интереси.
Диагностиката на готовността за училище има стимулиращ и развиващ характер. Тя
обхваща онези страни от развитието, които са тясно свързани с изискванията на началното
училище като цяло, с неговата организация и съдържание на обучението. На преден план
излизат характеристиките на познавателното и езиковото развитие, а напоследък се отделя
внимание и на социалното развитие на бъдещите първокласници.
Най-интензивно развитие в теорията и практиката на диагностиката на училищната
готовност, в исторически план, се наблюдава през 60-те и 70-те години на ХХ век. Такова
се извършва във всички високо развити страни по света – САЩ, Германия, Австрия,
Великобритания, Франция, Холандия. В САЩ и Австрия тя е предмет на национална
политика, а в Германия и Великобритания е предмет на решения на отделните
провинциални, общински или градски училищни власти. Диагностиката на училищната
готовност в Канада е поставена под контрол на различни научни организации и
асоциации.
Този проблем е нов за българската педагогическа и психологическа наука, тъй като е
свързан с измененията в Закона за народната просвета от 1991 г. относно възрастта за
постъпване в първи клас (на 6 или 7 години, според желанието на родителите).
В научната литература и в практическото приложение, и диагностиката се
изплозват понятията ―готовност да се учи‖ и―училищна готовност‖.
―Готовност за учене‖ е дадена степен на развитие на индивида и възможностите,
които притежава да се справи с изучаването на определен материал. Фиксира дадена
възраст, на която средна група от индивиди притежава тази специфична възможност.
Второто понятие ―готовност за училище‖ означава определен фиксиран стандарт на
физическо, интелектуално, социално и емоционално развитие, който детето трябва да
притежава преди постъпване в училище (Бижков. Г. и др.‖ Диагностика на готовността на
децата за училище‖ С. 1996 . с.13).
Мненията на специалистите в различни страни се различават и не съществува
единно становище по отношение на възрастта за постъпване в училище и съдържанието
на подготовката им. (Иванова, Б.‖ Психолого-педагогически аспекти на готовността на
децата за училище‖ 1959 ).
Степентта на готовност трябва да е резултат от приемствеността на целите, задачите
и съдържанието на обучението (Иванова, Б.― Психолого-педагогически аспекти на
готовността на децата за училище― 1995,10).
Готовността за училище има комплексен характер и не се наблюдава еднократно,
едновременно. В диагностиката се правят опити да се формулират изисквания, но не
съществува единствен метод или тест за цялостна такава на готовността на децата да
бъдат ученици в първи клас.
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Основната цел се състои в установяване на равнището и степента на развитие, както
на определени способности и възможности, и на цялостното развитие на децата, за да
могат да се справят с изискванията на училището.
Решението за готовността за училище на всяко дете се взема въз основа на комплекс
от данни за психофизическото, познавателното и социалното му развитие.
Наред с тестове за интелигентност при диагностиката на готовността за училище се
използват и някои други, по-тясно специализирани – за езиково развитие, за
сензомоторика, за визуални възприятия и др.
Обективна оценка на нивото за училищна зрялост може да се получи чрез
идентифициране на:
-физическата готовност, нивото на физическото развитие на детето, неговото
съответствие с нормите на възрастта;
-психическата готовност за училище – нивото на развитие на интелекта, емоциите,
постоянство, търпение;
-социална готовност – развитието на детето като индивид в неговата система от
отношения със света (по отношение на хорага, с които общува, родители, деца, правила на
поведение, умения за общуване );
-дидактическа готовност – готовността на детето като субект на учебни дейности,
наличието на образователни способности да четат, пишат, броят (което не е
задължително), или предпоставки за такива умения (за развитие на езика, фини
двигателни умения, понятия като количество, и т.н ...).
Въз основа на резултатите от сравнението се определя нивото на зрялост на детето
за училище (висока, средна, ниска) и може да се избере програма за повишаване на
същото.
Диагностиката отчита индивидуалните особености на личностното развитието.
Наличието на отделни слабо развити интелектуални способности на детето могат да
доведат до сериозни затруднения при постъпване в училище. Предварително определени
"слабостите" могат да се регулират, като се изберат игри и упражнения, насочени към
разработването на необходимите умения.
Диагностиката позволява да се оцени ефективността на инструментите и техниките,
които са били използвани за развитие на детето в предучилищна възраст и ще бъдат
използвани от учителя при работата му в бъдеще.
Децата трябва да се запознаят с различните форми на изпитване, които са така
подготвени за скрининг тестове, които ги очакват в различни етапи на обучение в бъдеще.
Диагностиката е необходима за семейството на детето в предучилищна възраст, за да
знаят как да реагират към успехите и неуспехите на детето си, да октрият посоката, в
която да се извърши корекция.
Диагностиката е необходима на учителя: той трябва да познава детето във всичките
му проявления.
Цел на педагого-психологическото изследване: да се диагностира моторната
готовност на децата за училище.
Моторното развитие на детето се явява част от цялостното му интензивно
морфофункционално и сетивно развитие. От друга страна, в тази възраст се осъществява
ускорено развитие на познавателните процеси и структури, което е предпоставка за подобро осмисляне от детето на изискванията към двигателната му дейност. В тази връзка
съществено място заема отношението на детето към собственото му двигателно развитие,
към собствените му изяви и постижения.
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Обект на изследването са 21 деца на 5–6 годишна възраст от ДГ‖Светулка‖- гр.
Шумен, от които 11 момичета и 10 момчета.
При анализа и оценката на резултатите от изследването бе използван математикостатистическият метод.
Целта на оценката е да бъде формулирано обективно заключение за моторната
готовност за училище на децата в подготвителната група.
Анализ резултатите от теста по моторно развитие
1. 1. Изрязване по контур
16 от децата или 70%, участващи в експеримента, държат ножиците правилно и
изрязват правилно, 4 деца или 17 % изрязват 1-2 от страните, 3 деца или 13 % изрязват
извън контура и не държат правилно ножиците.
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Диаграма № 1
1. 2. Прерисуване на триъгълник
Резултатите от изпълнението на втората задача за определяне на финото моторно
развитие са изразени в диаграма 2, показват ,че 14 от децата или 61 % рисуват правилно,
на 8 от тях или на 35 % по-голямата част от рисунката е вярна, 1 или 4 % рисуват в
неопределена форма.
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Диаграма № 2
1.3. Дорисуване на липсващи части от къща
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19 или 83 % от участващите в експеримента дорисуват 5 и повече части и 4 или 17
% дорисуват до 3.
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Диаграма № 3
1.4. Степента на овладяване на повтаряне по пунктир: за 20 от децата,
участващи в експеримента или 87%, не представлява трудност, те повтарят правилно
трите линии, 9% от тях се справят с две от линиите, 4% – с една от линиите.
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Диаграма № 4
1.5. Рисуване на човешка фигура
96% от експериментираните рисуват човек с глава, тяло и крайници, 4% само с
лице и крайници.
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Диаграма № 5
Обобщението от резултатие на теста за оценяване на моторната готовност за
училище, развитието на децата в потготвителната група дава основание да се направи
следният извод: 79,4 % от участващите в експеримента деца имат отлична моторна
готовност, 15 %– добра, а при 5,6 % от децата развитието на фината моторика е
недостатъчно.
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ИНТЕЛЕКТУАЛНО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА
ВЪЗРАСТ
Надя Н. Николова
Възпитанието на детето, формирането на неговата личност е свързана със
спецификата на средатата, в която расте. За 5–6-годишните деца, това са детската градина
и семейната среда.
Градина е институцията, откликваща първа на промените в обществото, създаваща
условия и възможности за социализация на децата. В нея се изграждат морални и
културни ценности, определящи поведението на детето в обществото. Съвременното дете
е заобиколено от богата стимулираща среда, която изгражда типични черти на характера.
В епохата на масовото ползване на информационните технологии, формирането на
интелектуални умения е едно от най-важните направления в образованието.
Интелектуалното развитие оформя структурата на личностното изграждане. То е
предмет на междудисциплинарни изследвания, които подчертават връзката на интелекта с
интелигентността, дефинирайки нейния характер.
―Интелигентността‖ се интерпретира като способност да се мисли 13.
П. Александров характеризира интелекта и интелигентността с еднакво съдържание
и с един и същ обем, с този нюанс, че когато става въпрос за интелигентност – се мисли за
някаква степен на развитие на интелекта и за качество на личността, което отразява както
общите, така и специалните способности 14.
При уточняване на понятието ―интелектуално развитие‖, са се обособили различни
подходи, всеки един от които предполага овладяване от детето на общочовешки опит при
влиянието или взаимодействието на различни фактори.15
С определяне на понятието са се занимавали С. Л. Виготски, А. Н. Леонтиев, П. Я.
Галперин, Д. Венгер, А.Запорожец, В. Зинченко, Л. Рубинщейн, Г. Д. Пирьов (разглежда
същността на когнитивните процеси), П. Николов (изследва интелектуалния механизъм,
предаващ на учебния процес ново качество), П. Александров (изследва връзката между
интелекта и обучението), Н. Александрова (разглежда проблема за самосъзнанието в
начална училищна възраст, когнитивното сложност-простота генезиса на субектността).
Най-често се цитират трудовете на Ж. Пиаже. Последният разглежда въпроса за
интелектуалното развитие на детето от позиция на адаптивната природа на човешкия
интелект, където се обособяват механизмите на развитието, а именно взаимодействието на
процесите на асимилация и акомодация.16
За Ж. Пиаже интелектуалното развитие е ―родово понятие‖, обозначаващо висшите
форми на организация или равновесие на когнитивните структури.17
Между шест и седем години се появяват първите феномени на запазване (Ж. Пиаже).
Няколко логически операции вече присъстват в разсъжденията на 7-годишното дете, но
логицизирането на детската мисъл едва започва. В съдържателен план доминират
образите и представите.

Пирьов, Г. Проблеми на когнитивната психология. С., 2000., с. 219
Александров, П. Интелект и образование. С., 1990
15
Кръстева, А. Интелектуалното развитие и критическото мислене на учениците – връзки и
зависимостиda.uni-vt.bg/u/348/pub/4439/intelеutualno%20razvitie.pdf
16
Пиаже, Ж. Психология интелекта. М., 1991,
17
Пиаже, Ж. Психология интелекта. М., 1991,с15
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Дж. Брунер установява, че след шестата година в познавателната сфера на детето се
извършва преход от образна към символична система на репрезентация на света.
П. Я. Галперин счита, че всяка интелектуална дейност е резултат от пренасяне на
външната материална действителност в план на отражение (възприятие, представи,
понятия и др.)
Г. Д. Пирьов определя 7–8-годишната възраст за най-удачен период за
интелектуалното развитие на детето и тъй като интелектът е част от психичното развитие
на личността, то образователните въздействя трябва да бъдат най- значителни и осезаеми
за това време18.
След теоретично проучване на различните теории за интелигентността можем да
посочим, че разбиранията за нея имат две глобални насоки: едната е схващането и
разглеждането на интелигентността като обща, а другата е разглеждането и като
множествена. За разкриване на същността е въведен термин „социално-личностна―
интелигентност, необходим при съпоставяне на двете течения, в разбиранията за
интелигентността се потвърждават множествените интелигентности. 19.
За интелектуалното развитие на личността важно значение има мисленето, което е в
зависимост от качествата на мисловния процес: дълбочина, широта, гъвкавост, бързина,
критичност, самостоятелност, последователност и икономичност на мисленето. Когато
тези качества се проявяват трайно в мисловния процес, то те се превръщат в свойства на
личността.
Изборът на темата е продиктуван от факта, че съвременният живот изисква
оформане на нов тип способности, както в интелектуално, така и в духовно отношение на
подрастващите за по-добрата им адаптация в следващите периоди от тяхното развитие.
За диагностиката на интелектуалното ниво на детето се използват собствени и чужди
продукти на изобразителното изкуство. Детската рисунка е огледало за интелекта, но и
основен способ за преодоляване на констатирани дефицити.
С методика за изследване на
интелектуално-личностното развитие са се
занимавалиДж.Гилфорд, М. Съливан. Тя е адаптирана за предучилищна възраст от
А.М.Щетинина. 20
В проучването използвах тест от практическото ръководство на Д.Димитров „Аз съм
в детската градина‖ на издателство ‖Изкуства‖, София 2007 г.
Обект на изследването са 21 деца на 5–6-годишна възраст от ДГ‖Светулка‖- гр.
Шумен, от които 11 момичета и 10 момчета. Това са деца от предучилищна възраст.
Цел на педагого-психологическото изследване: да се диагностира интелектуалното
развитието на 5-6 годишните деца.
За постигане на целта са поставени за изпълнение следните задачи:
1. Да се проведе теоретично проучване и се конструират теоретичните основи на
изследването;
2. Да се диагностира равнището на интелектуалното развитие на 5–6-годишните
деца;
3. Да се направи сравнителен анализ на емпиричните данни от проведения педагогопсихологически експеримент.
Пирьов, Г. Проблеми на когнитивната психология. С., 2000
19 Стаматова, . - Дете - социална среда - емоционална интелигентност, Сборник "Съвременни
тенденции в предучилищното възпитание", Благоевград: Издателство "Бон", 2009г., стр. 189- 194
20
Щетинина,А.М., Диагностика социального развития ребенка,
Учебно-методическое пособие, изд. НовГУ, Великий Новгород, 2000 :68-76
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Жан Пиаже създава когнитивна теория, насочена към изследване на адаптивната
природа на човешкия интелект. В него се разглежда както съвкупност от интелектуални
активности, свързани с придобиване, организация, преработка и използване на знания.
Анализира се развитието на водещите познавателни процеси: Разпознаване,
интерпретация, класификация и запомняне на информацията, формулиране на логически
изводи, формиране на стратегии. Според неговата теория децата от предучилищната група
попадат във втория стадий на дооперационен интелект.
Анализ на резултатите от теста
1. Разпознаване
19 от участващите в експеримента или 83 % откриват до 5 пропуснати от художника
елементи, 4 от тях или 17 % откриват до 4 картинки.
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Диаграма 1
2.Концентрация на вниманието
21 от децата на възраст от 5 до 6 години или 91% рисуват 6–7 групи от геометрични
елемента, 1 или 4.5% 3-4 елемента и 1 или 4.5% 2 групи емеленти.
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Диаграма 2

3. Ориeнтиране в пространството
12 от децата или 52 % откриват 7 предлози, 11–или 48 % – 4–5 предлога.
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Диаграма 3
4. Класификация
20 от децата или 87 % откриват-3–4 картини, 2 или 8.6 % всичките 5 различни
картини, 1–5,4 % 1–2 картини.
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Диаграма 4
В резултат на проучването се установи, че 59 % имат много добро интелектуално
развитие, имат добро възприятие, концентрация, ориентация в пространството и могат да
класифицират елементи. 40,2% от децата се отличават с добро развитие и 0,8 % изостават
в интелектуалното си развитие.
Децата на 5-6 години притежават в основни линии необходимите умения, присъщи и
значими за компонентите на личностно-интелектуалното развитие и имат възможност за
разгръщане на потенциала им.
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ПРИЛАГАНЕ НА НАРОДНИ МОТИВИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ НА
СЪВРЕМЕННО ОБЛЕКЛО
Петя Ц. Илиева, Димитър И. Балкански
Резюме: В статията се разглежда народното творчество и неговата роля при създаване на модел на
съвременно облекло с мотиви от българската народна носия в изобразителната дейност на децата от
предучилищна възраст.
Ключови думи: изобразителна дейност, народно творчество, съвременно облекло.

Традиционната носия на българите – мъжка и женска, е относително добре
проучена. За подробното представяне на българската носия откъм материал, състав,
кройка, силует, композиция, везбена и тъканна украса, както и с оглед на всички
допълнения относно покритията за глава и обуването приносни публикации имат Ганка
Михайлова, Марина Черкезова, Мирела Дечева и др. Цялостен поглед върху мястото на
носията в българска среда дава изследването на Венера Наследникова в книгата си
„История на българския костюм‖ (1969 г.). Правени са проучвания и върху функциите на
традиционното облекло на българите, върху промените, които то претърпява в резултат на
осъвременени мирогледни представи, модни влияния, икономически възможности. Това
са проблеми на трансформация на народната носия, на нейното адаптиране като етап от
заместването й със съвременно градско облекло от европейски тип. Същевременно са
правени опити и за осмисляне на вторичната употреба на автентичното традиционно
народно облекло или на отделни негови елементи, било чрез приравняването му към
сценичния костюм (Симеонова, 2004), било като заемка на кройки и най-вече на шевична
украса в ученически униформи и официални облекла.
Живописната българска носия намира подобаващо приложения в съвременността.
Традиционната носия се възприема като нещо толкова ценно, че налага модата млади хора
да заимстват автентични традиционни облекла, само за да си направят снимка, облечени в
тях. Наблюдава се трайна тенденция на заимстване на елементи (кройка, украса) от
традиционното в съвременното облекло. Адаптирането на традиционното народно
облекло се открива и в специално създадените сценични костюми. Те заимстват
определени елементи, както от традиционната, така и от модифицираната носия. В състава
на подобни костюми има твърде много лични интерпретации относно композиция и
силует, везбена украса и аксесоари.
Взаимодействието на педагогиката и културологията се осъществява във формата на
пресичащи се обектни области. Общото между двете науки се изразява в средствата за
самосъхранение (обърнати са към традицията) и прогресиране в многообразни по идейно
съдържание начини за осъществяване. Ето защо мотивите от народното творчество
намират приложение и се явяват средство в изобразителната дейност на децата за
създаване на модел на съвременно облекло.
Изразителността в детските рисунки е тясно свързана с изключителния усет на
децата към цветовете и начина за съчетаването им. Те се стремят не толкова към
реалистично пресъздаване на околната среда, колкото към декоративната многоцветност.
Поради този факт в рисунките им могат да се забележат по-малки или по-големи
отклонения от действителните цветове при изобразяването на предмети и образи, на
обстановка или детайли. В повечето случаи цветовата деформация се обяснява със
старанието на децата да създават по-красиви, по-изразителни, по-интересни рисунки (в
случая модели за съвременно облекло), да подчертават най-важния елемент в
композицията, да характеризират конкретен образ, да предадат определено настроение
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или отношение към изобразяваните обекти. В процеса на цветово изграждане на
рисунките те се ръководят от своята вътрешна логика, изхождат от свои лични
впечатления, преживявания, въображение.
В теорията на изобразителното изкуство анализът на понятието „ритъм‖ в творбите
на художниците се извършва чрез категориите хармония, мяра, симетрия. Общото в тези
естетически категории с ритъма се състои в това, че те могат да се разглеждат като
способи за организиране на художествените компоненти в една творба с цел постигане на
единство. Основните структурни характеристики на ритъма като повторение, промяна,
редуване, интервал, са основни характеристики и на симетрията, мярата, хармонията,
естетическите пропорции. Това е характерно при украсата на народните носии, които са
сред най-забележителните достижения на народното ни изкуство.
Усещането за ритмично движение в едно изображение е резултат от балансираното
привидно разположение на елементите върху ограниченото изобразително пространство,
съобразно: границите на изобразителната плоскост, динамичното разпределение на
точките на тежест на принципите „ляво–дясно‖, „горе–долу‖ и „напред‖, „назад‖.
Най-елементарен вид на ритмичност децата постигат чрез равномерно редуване или
повторение на отделни предмети, на фигури, форми, пространствени планове. Найсъществена негова особеност е свързването на тези елементи, благодарение на което се
постига определено настроение в рисунката, особена „…мелодичност, жизненост и
хармонична цялост на изображението‖ [1: 35].
Ритъмът в детската рисунка се проявява най-вече при декоративното рисуване.
Децата проявяват своята естествена склонност да украсяват образите и предметите, които
рисуват. Те ги допълват с различни елементи, плод на детското въображение.
Декоративният характер в детската рисунка е изразен в плоскостно изобразяване на
предметите с равен и покривен тон и в естествения усет на децата за ритъм и симетрия.
Това е особено характерно при създаване на украсата на българската народна носия.
Основна цел при декоративното рисуване при създаване на модел за съвременно
облекло по мотиви от народното творчество е умелото и хармоничното съчетаване на
цветовете. По този начин у децата в предучилищна възраст се полагат основите за
развитие на усет за хармонично цветосъчетание по отношение на различните видове
хармонии. Създаването на проект на съвременно облекло от народното творчество се
явява своеобразен мост между света на детето и останалия свят, т.е. то възприема
българската носия като модел. Изработването, украсяването на съвременния костюм с
народни мотиви може да подпомогне креативността и самостоятелността на децата в
подготвителната група. Ето защо, след запознаване с основни мотиви от народното
творчество, детето може успешно да създаде проект–рисунка на съвременен костюм.
Обучението по изобразителни дейности в детската градина в духа на народните
традиции и обичаи е немислимо без запознаване с най-съществените елементи от бита, без
познания за ритуалните облекла и маскарадни маски. Запознаването на децата с
традиционното българско облекло започва от най-дребните детайли, от запознаването с
елементите на женската и мъжката носия, мястото на шевицата и накитите в нея.
Подрастващите анализират елементите, ритъма, декоративната композиция в българския
национален костюм. С помощта на познатите им геометрични фигури (квадрат,
правоъгълник, триъгълник и кръг) подредени във фриз, децата могат да нарисуват
стилизирани изображения на цветя, животни, човешки фигури и др. и да украсят с тях
своя проект – модел за съвременно облекло по мотиви от народното творчество. Така те се
ориентират в характерните битови елементи за украса, които незнайният народен майстор
е използвал. Богатството на багри допринася и за изграждане на художествен усет към
цветовите хармонии и разкрива пред децата типичното народно цветоусещане.
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Запознаването с украсата на националния костюм, който се отличава с високи
естетико-художествени качества и отговаря на детския стремеж за повторение и ритъм, са
ефикасно средство за развиване на творческото въображение, за разширяване на
художествено-образното мислене на децата.
Като се има предвид огромната роля, която българският фолклор е играл за
запазване на националното самосъзнание и душевност, добре е подрастващите
последователно в обучението по изобразителни дейности да се запознаят с българския
национален костюм, с тъканите, шевиците, везбата, с орнаменталната им украса, с
накитите и различните аксесоари.
Приема се, че създаването на модел на съвременно облекло по мотиви от народното
творчество е територия на момичетата от детската градина, но е важно и момчетата да
придобият този опит, защото опознаването на света на народното творчество като
проекция от миналото към бъдещето предлага много възможности за придобиване на нови
знания и умения.
В заключение можем да си припомним думите на Любен Каравелов, които и
понастоящем звучат актуално, а именно, че духовното здраве на един народ се измерва по
любовта му към народното творчество.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ДЕЦАТА, ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В
ДЕТСКАТА ГРАДИНА И РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА
АГРЕСИЯТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Пламен К. Иванов, Теодора Сотирова
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 в човешките взаимоотношения.
Ключови дми: деца, педагози от детската градина,родители.

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 в човешките взаимоотношения. Семейството в повечето случай
остава встрани от проблемите на своите деца. Вследствие на всичко това свободно се
ширят наркоманията, проституцията, насилието, агресията. Всички се тревожим, но
даваме ли си ясна сметка, че зад всеки насилник стоят 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 да се наруши физическата
и психическата им цялост.
Агресивното 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 /
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 смисъл за
съжаление, родители, страдащи от агресивността на децата си, волно или неволно,
се явяват неин източник. Лошите семейни взаимоотношения, отсъствието на единия или
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двамата родители, алкохолизмът, конфликтността в семейството, постоянното унижаване
на достойнството на детето са фактори, които могат да предизвикат детската агресивност.
Детето неполучило признание в семейството, реагира агресивно – веднъж на улицата,
втори път в ДГ.
Неправилният стил на възпитание – авторитарен или прекалено либерален
изразяващ се в игнориране на детето, недостатъчен родителски контрол или прекалена
опека е много опасен.
Индивидуалността на детето и неговия статус в детската група също може да
бъде причина за агресивно поведение. Обикновено 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 възрастният.
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 не проста 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.
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
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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.
Причините за агресивното поведение са разнообразни и зависят от много фактори,
които
в
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 минималният 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). Наличието 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) са грешка при възпитанието на
децата.
Агресията може да е отправена, както към другите, така и към самия себе си-тя се
изразява в постоянна тревога, отчаяние или безизходица.
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
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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 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, природоматематически науки, педагогика на семейството, теория на възпитанието, театрално
майсторство, музика, анатомия и физиология…
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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 невинаги 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 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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ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРАЗИ ЧРЕЗ ИЛЮСТРАТИВНОТО РИСУВАНЕ В
ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА
Росица И. Илиева, Димитър И. Балкански
Резюме: В статията се разглежда илюстрацията и мястото й в изобразителната дейност на децата от
подготвителната група на детската градина. Съобразената с възможностите за възприемане от децата
илюстрация и нейните художествени качества имат всички достойнства на силно въздействащо средство за
решаване на много дидактически задачи в обучението по изобразителни дейности.
Ключови думи: илюстративно рисуване, литературен текст, представи.

Илюстрацията е предмет на творческа дейност, която се основава на добре развита
наблюдателност, даваща възможност да се видят такива аспекти на творбата, които не
всички забелязват. Наблюдателността помага на детето да добие богати впечатления,
които ще използва в творческото пресъздаване на литературната творба.
Това особено влечение към илюстрациите продължава не само в предучилищна
възраст, но и в годините по-късно. Детето харесва илюстрациите в детските книжки,
разбира ги и разсъждава върху тях с връстниците си, без да му е нужна помощ от
възрастния.
Практиката също потвърждава, че подходящата и добре нарисуваната илюстрация
има всички достойнства на силно въздействащо средство за решаване на много
дидактически задачи като:
- даване на нови знания по отношение на образи на хора, животни, растения, птици и
за всичко, което ни заобикаля на планетата Земя;
- формулирането на представи за ролята на живите същества с които общуваме и
предметите, с които си служим, описани в детската книжка и нарисувани по найподходящия начин;
- затвърждаване на получените знания чрез проведени разговори, дискусии или чрез
рисуване и т.н.
Когато се провеждат изобразително-практически ситуации в детската градина, при
разработването им се поставят образователни и възпитателни цели, от които се ръководи
учителят да края на заниманието. Те са ръководно начало на педагогическата дейност и
взаимодействие.
Всяка тема за илюстриране има своите образователни цели, които трябва да
достигнат до психическото и емоционалното състояние на детето. Затова подходът на
учителя е винаги различен, съобразен с детската индивидуалност, с навиците, интересите,
влеченията, които определят личността на всяко дете. По този начин се възпитават не
еднотипни личности, а емоционално и интелектуално богати личности, с изявени
способности, дарования и насоченост.
Внимателно подбраната книжка и приказката в нея, която се прочита пред децата
предполага, че и предложената тема за рисуване ще бъде съобразена с идеята на
изобразително-практическата ситуация. Рисуването по илюстрация включва и участието
на въображението, когато сюжетът е подсказан от литературния текст. Тогава става дума
за илюстриране на четиво – приказка, разказ, стихотворение. В детската илюстрация, за
разлика от тази за възрастните преобладава информационната ориентираност по посока на
сюжета. По-опитните художници постигат голямо разнообразие, като използват по-ярки
тонове в рисунките. Наблягат на това, което може да се запомни за продължително време
и присъства в детската илюстрация. Например: блестящите очи и рунтавата опашка на
катеричката, които показват нейната веселост и подвижност; страхливо свитите ушички
на зайчето, свитите лапи, знак че то бързо се плаши и е беззащитно от големите и страшни
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животни в гората. Детето в предучилищна възраст възприема и характерното, защото иска
да знае и се вълнува, проявява определени чувства и емоции.
Илюстрацията образова детето и то по-лесно може да пресъздаде образите на
рисувателния лист. Как ще нарисува баба Костенурка с нейната характерна къщичка и
украса, ако не е разгледало рисунка или не е имало среща с нея на живо? Илюстрацията
има образователни цели, когато се реализират придобитите зрителни възприятия и
впечатления не само от разгледаните картини в книжката, но и от околната
действителност. Детето сравнява живата маймунка от зоологическата градина с Тошко
Африкански и когато намери съществена разлика пита защо е така. И ако героят от
приказката повече му допада, то иска и другите животни да са като него, разтоваря за това
с другите деца, с мама и татко, с баба и други хора. По този начин се постига и друга
важна цел в обучението – „развързва‖ се езика на детето, като то започва да споделя това с
близките си, живеейки в своя измислен свят на фантазии.
Илюстрацията е образно тълкуване на текста и затова трябва да бъде достоверна,
правдива и да носи същия заряд като голямата живописна картина. Рисунката за деца като
естетико-художествена категория има познавателна насока. От нея малките деца
получават зрителна представа за съществуващия непознат за тях свят.
Постигането на образователните цели е неотменна задача на всяка проведена
ситуация, като те са в основата за нейната подготовка. Детският учител веднага разбира
какво е пропуснал при разработването на изобразително-практическата ситуация, защото
обратната връзка, получена чрез разбора на илюстрацията, показват какво детето не е
разбрало и се е затруднило при изобразяване на героите.
В подготвителната група на детската градина при учебно-възпитателната работа по
време на илюстративното рисуване се постигат важни възпитателни задачи, като посъществените от тях са:
1. Когато децата разглеждат илюстрациите, те обогатяват възприятията, привлечени
от непознати и вълнуващи сюжети, образи, аксесоари, сложна орнаментация и др.
Съчетават в хармония реалност и приказност, близост до натурата и близост до
вълшебството;
2. При илюстрирането детето търси вълнението, а ярките тонове въздействат върху
неговата чувствителност. Тя се събужда най-добре от остроумно нарисувания образ, от
смешните и интересни типове като нагиздената Кума Лиса, страхливият заек, лошата Баба
Яга, хитрият Ежко Бежко и т.н. Детето съпреживява съдбата на героите от приказките,
чувствайки се сякаш се намира в ситуация сред тях, но литературният текст е този, чрез
който децата трябва да бъдат заинтересовани и провокирани да осъществяват
изобразителна дейност;
3. Сполучливо подбраната и показана илюстрация развива познавателните психични
процеси на децата – възприятия, представи, образно и творческо мислене, въображение и
др.
Детската илюстрация към българска народна приказка трябва да бъде разгърната в
широк емоционален план, така характерен за мъдрата, народна фантазия и творчество.
Само една показана на децата илюстрация не би ги развълнувала, не би ги накарала
непринудено да вземат отношение към доброто и злото, към хубавото и грозното.
Децата се възпитават в определени чувства, а илюстрацията се възприема ясно,
достатъчно правдиво и вълнуващо от тях. Достоверната и правдива илюстрация носи
същия заряд, както е и при другите изобразителни жанрове. Тя „отваря‖ очите на
подрастващите за красивото, за прекрасното, за доброто, главно средство е за
приобщаването им към произведенията на изобразителното изкуство.
Изкуството притежава невероятни възможности не само да разкрие богатата
душевност на човека, но и да формира детето като субект за обществения живот и
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култура. При илюстративното рисуване децата от подготвителната група на детската
градина разкриват и установяват сложни социални връзки и взаимоотношения между
герои, предмети и явления, вникват дълбоко в тях и намират начин да ги отразят в
рисунките си.
При подготовката за илюстративно рисуване детският учител се ръководи от
образователните и възпитателните цели. Те имат отворен характер и могат да се
доразвиват и обогатяват, насочвайки към някои основни изводи, до които би достигнал
учителят при задълбочена работа с децата.
Илюстрацията е своеобразен разговор между художника и писателя. Когато
илюстрира, художникът не претворява заобикалящата го действителност, а създава в
своето творчество една пресъздадена вече реалност. Той се потапя в света на един вече
друг човек – сякаш е влязъл в дома му в негово отсъствие и намерил литературния текст
на масата. Художникът сяда и прави към този текст една илюстрация и си излиза. „Бях
тук, прочетох и оставих тази рисунка‖ [4:23]. Той си излиза уверен, че който види тази
рисунка ще разбере всичко.
Не дотам популярно е становището, че най-добрият читател на една книга е нейният
илюстратор. Илюстрацията е жанр в изобразителното изкуство, което почива преди
всичко на литературния текст. Не случайно А. Леонтиев твърди, че „..изкуството може да
остане мъртво, ако не намерим психологическия ключ към него, ако не прибегнем до
специфичната дейност на общуване с произведенията му‖ [3:23].
Организирането на качествен образователен процес по изобразителни дейности е
една възможност да се осигури по-добра подготовка на децата за училище. Това налага
добре планиран, организиран и целенасочен процес на работа, който да активизира
творческите изяви на детето. Съществува опасност детският учител да насочи усилията си
към даване само на знания за усвояване на техники за рисуване или до изучаване на
изобразителните похвати. В резултат на това децата създават в рисунките си
изобразителни стереотипи, без да влагат самостоятелно виждане. Образите и
съдържанието в тези рисунки се повтарят, липсва непосредственост и изразителност. От
умението на учителя да преодолее тези затруднения и да съчетае образователните цели с
индивидуалните възможности на децата зависят качеството и успехът от дейността му.
Илюстрирането на литературни произведения е един от начините да се стимулира
детската самоизява. Графичното изграждане на образите обогатява рисунката, съдейства
за развитие на вниманието и сръчността на ръката. Детето натрупва опит, който ще му
даде възможност успешно да овладее учебното съдържание в първи клас.
В педагогическата литература автори, които изследват детското изобразително
творчество (О. Занков, Ц. Шейтанова, Л. Ангелова, Пл. Легкоступ, В. Димчев и др.),
разглеждат възможностите на илюстрацията за индивидуална творческа изява на детето.
Създаването на илюстрация по литературно произведение се определя като форма на
работа по изобразителни дейности, която се изпълнява с живописни или графични
изразни средства.
Познавателните процеси в предучилищна възраст имат конкретно образно
съдържание, но вниманието на децата не е стабилизирано. Ето защо изграждането на
конкретни представи не става изцяло по време на непосредствено наблюдение, а се
допълва по памет и чрез въображение в детската рисунка. Причина в рисунките да няма
сходство между външния вид на изобразените в тях предмети и ситуации е, че децата
рисуват, без да разглеждат предмета. Те отразяват представите си за определен обект, без
да се съгласуват тези представи с действителния му образ. С натрупване на изобразителен
опит, детето в предучилищна възраст създава изобразителни символи, които при
отсъствие на правилно педагогическо въздействие започват многократно да се повтарят и
се превръщат в схеми.
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Преодоляването на стереотипността при изграждането на образи на обекти в
рисунката и тяхното графично и живописно обогатяване може успешно да се осъществи
чрез запознаване на децата от подготвителната група в детската градина с илюстрациите
от детските книжки.
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СМЕСЕНИТЕ ТЕХНИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Таня Костадинова, Димитър Балкански
Резюме: Иновационната същност на смесените техники в обучението по изобразително изкуство се
състои в това, че чрез включването на повече изобразителни задачи и упражнения със смесени техники на
работа в учебното съдържание за всеки клас, които в комбинация с подходяща дидактическа технология ще
осигурят възможност за развитие на изобразително-творческите способности и ще се обогатят образните
представи и въображението на учениците.
Ключови думи: смесени техники, изобразително изкуство.

За да може да се направи дадена рисунка, пластика или декоративна творба, са
необходими определени материали, с помощта на които тя да се изработи, както и
съответната техника, чрез която да се изпълни. В този смисъл материалите и техниките са
средства за създаване на творба.
В изобразителното изкуство се разграничават два вида техники: чисти и смесени.
Даден замисъл може да се опредмети в материално изображение както с чиста, така
и със смесена техника.
Средства, без които не може да се създаде рисунка или творба, картина, пластика
или друг тип са материалите и техниките. За изобразителната практика това означава, че
те са от решаващо значение. Продължителността на изобразителния процес се определя от
материалите и техниките, сложността, на творбата, характера и дори въздействието и.
Различни материали и техники се прилагат в обучението по изобразително изкуство,
които нагледно могат да се нарекат „традиционни“ – използват се от десетилетия в
обучението. До голяма степен тези техники определят характера на учебното съдържание,
като същевременно са създали една традиция в него.
В обучението навлизат нови материали и техники - „нетрадиционни“, които се
внасят от други държави и култури или от сферата на пластическите изкуства.
Нетрадиционните техники обогатяват съвкупността от изобразителни и технически
средства за работа, по-интересни изобразителни решения, стимулират интереса на
учениците и тяхната творческа дейност.
В изобразителното изкуство думата „техника“ се използва в различни значения:
- техника като начин на правене, на изпълнение на творба;
- техника като умение.
Първото значение може да се определи като:
1) когато използването и е в смисъл на начин на използване на материалите,
инструментите и пособията, начин на работа с тях;
2) техника на изпълнение: каква последователност от процедури, стъпки, етапи
трябва да се спазва, за да се създаде определен вид творба;
3) тук техниката може да включва и двете споменати значения начин, способ за
създаване, изготвяне на художествени предмети (картини, статуи, гравюри и др.) Тук
техниките могат да бъдат различни акварел, техника масло, техника гваш. От
прогнозирания резултат и от това какво се цели да се постигне зависи изборът на
техниката.
Второто значение се определя като:
1) тук техниката се използва в смисъл на можене; съвкупност от знания и умения за
създаване на творба, без значение от вида и характера.
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2) изобразителните и технически умения са на високо ниво за създаване на творба.
Като значителна изобразителна задача в обучението по изобразително изкуство се
поставя изискването, децата системно да използват и последователно да усвояват
основните изобразителни похвати за работа с:
- темперни и акварелни бои: разреждане, наслояване, печатане, мозаично като
използват подходящи пособия;
- обемно-пластичен материал (глина или пластилин): разточване, овалване,
вдлъбване, разцепване и изтегляне, прищипване, налепване, гравиране, оцветяване и
декориране на изработените от глина фигурки;
- различни материали, като се комбинират в няколко варианта: флумастер и мазен
пастел, флумастер и акварел, апликация и флумастер и др.
Съчетанието на две или повече техники, които създават по-широки изобразителни
възможности и широк диапазон от изобразителни и изразни средства наричаме смесена
техника. Прилагането и се предпочита за постигане на изразителност, за по-сложна и
богата текстура, за по-богато зрително впечатление, да се демонстрира умение за
съчетаване на техники, поради търсене на по-голяма оригиналност и т.н.
В обучението по изобразително изкуство използването на смесените техники се
налага по различни причини. Освен образователния и развиващ ефект върху ученика
смесените техники се налагат и поради това, че са „по-разнообразни―, „по-интересни―.
Крайният резултат по-трудно се поддава на прогнозиране и може „да изненада―. С две
думи, тези техники създават условия за мотивация за работа. Смесените техники са много
подходящи, с определени уговорки, за по-малките ученици, за които е препоръчително почесто да сменят характера на действията и различни процедури на работа―.
Предимствата на смесените техники обаче в никакъв случай не изместват значението
на чистите техники. В интерес на целите и задачите на обучението по изобразително
изкуство трябва да се търси необходимия баланс между чисти и смесени техники.
По два начина могат да се използват смесените техники:
1. Последователното прилагане една след друга на две или повече чисти техники.
Тук втората техника се прилага върху резултата от първата техника. От особено значение
е последователността на прилагане на техниките, едва при строго прилагане на
необходимата последователност могат да се получат добри резултати.
2. При работа с две или повече техники, в този случай коя техника се използва,
зависи от развитието на изображението, от технологическите стъпки на изработване на
творбата.
Съществено значение за качествата на резултата има последователността на
прилагане на техниките. Смяната на последователността в много случаи води до промяна
на качеството на резултата.
Случаите при които могат да се използват смесените техники са различни. Но поважни са следните:
Смесената техника е предвидена.
Когато има изобразителна или приложно-декоративна задача, където е необходимо
да се използва смесена техника. Например: „акварел и флумастери‖ при тема „Есен‖.
Флумастерите са за изграждане на очертанията и някои детайли на елементите (дървета,
планини и пр.). Акварелът е подходящ за цветовото изпълнение на задачата.
Смесената техника е предвидена, но трябва да се приложи поетапно.
Преднамерено учителят разделя изпълнението на дадена задача на два или три етапа
на изпълнение, като за всеки отделен етап се изисква прилагане на съответна техника.
Напр. на тема „Есенен пейзаж‖ може да се работи последователно с флумастери, акварел и
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маслен пастел. Първо се прави линейна рисунка с флумастери, изгражда се с основните
цветове, накрая се обогатява нейната структура с пастел.
Смесената техника не е предвидена.
Включване на друга техника при развитието на образа, изработването на творбата.
Напр. работата е направена с флумастери и творбата изглежда недовършена, тя може да се
довърши с акварел, но като втора, допълнителна техника. Ученикът избира допълнителна
техника, за да завърши своята работа. Тук ученикът използва указаната техника, но има
свободата да избира, за да продължи задачата и да я довърши. Важно е ученикът да
познава дадените техники и да прогнозира резултата от работата си.
Изобразителните възможности на материалите и техниките се осмислят най-добре в
практиката. Материалите и техниките трябва да се изпробват. Само по този начин
учителят може да е наясно с редица особености и тънкости при работа с тях. Той трябва
не само да е запознат теоретично, но и практически с различните материали и техники,
които преподава на децата. Компетентността, основана на практиката, дава тези солидни
знания, благодарение на които могат да се дават обосновани съвети и насоки, да се
извършват корекции.
Използването на различни техники за децата е значително. Ако се използва една и
съща техника, или да се ограничи броят им, те могат да омръзнат. Децата обичат да
експериментират, опитват, разнообразяват. За тях така е по-добре да се ориентират в
предпочитаната техника, която най-добре подхожда на творбата, която творят.
Смесени техники на работа:
1. Флумастер и пастел – с пастела /сух или маслен/ се запълват по-едрите части от
композицията, а с флумастера по-дребните.
2. Пастел и акварел – с маслен пастел се маркира композицията, след което се
запълва плътно с пастела и накрая се обработва с акварелна боя.
3. Флумастер и акварел – с флумастера се маркира композицията и се защтриховат
отделните части, като по-голямото пространство се нанася с акварел.
4. Акварел и флумастер – тук акварелът покрива основните части от творбата, а
флумастера по-дребните.
5. Апликация и акварел /темпера/ - след оформлението на апликацията се
детайлизира с акварел/темпера/.
6. Апликация и флумастер – работи се аналогично на горната техника.
7. Восъчен картон – с помощта на стопен восък и боя се оформя композицията, като
се налага и използване на помощни средства за гравиране, изтъргване и др.
8. Отпечатък от апликация – оцветена фигура от картон се отпечатва върху лист.
9. Колаж – изработване на композиция с подръчни материали.
10. Изстъргване – техника, която включва работа с туш и пастел.
11. Темпера и туш – изграждане на композицията с темпера, след което се потапя в
туш.
Една от приложимите техники в обучението по изобразително изкуство в начална
степен е техниката „Батик“. В I клас тази техника е адаптирана, прилагат се върху лист
(бял) восък и бои. Приложение на тази техника може да има и при боядисването и
шаренето на Великденските яйца. Децата могат с восък (парафин) да нарисуват фигура
върху яйцето и после да го потопят в приготвените бои.
Тази техника произхожда от остров Ява и е много сложна. В Европа това изкуство
се появява едва в края на XIX век, пренесено от холандски търговци. Разпространява се
бързо, тъй като е сравнително лесно и с много ефектен резултат. В различните страни
наименованието на художественото десениране е различно. В Малая го наричат „планги―,
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в Индия - „бандяна―, в Япония - „тибири― и т.н. На съответния език това означава
необагрено бяло петно, получено при багрене посредством завързване, с което се дава и
известна характеристика на използвания начин на работа. Познати са няколко вида батик:
- восъчен батик (рисуван батик);
- батик чрез завързване (възлов батик);
- шит батик (разновидност на възловия).
Тази техника може да се приложи при боядисването на Великденски яйца, като по
този начин се показва връзката, широкото приложение на работата с бои и восък. Не се
пропуска и рисуването с восък върху лист хартия (батик върху хартия). С парафин се
рисува върху листа - линеарно или с цветно петно (ако е с цветен мазен пастел). След това
рисунката се залива с разредена акварелна или темперна боя в един или в няколко потъмни цвята. Постепенно се преминава към следващия етап - работа с восък върху тъкан,
т.е. восъчен батик и вързан или шит батик. Восъчната батика е най-трудна за изпълнение,
но и най-красива. Използвани са най-различни тъкани, изрязани във формата на кърпичка,
восъка предварително разтопен, се нанася върху плата посредством четки за рисуване и
„щемпелов батик‖ - с помощта на коркови тапи или дървени печати с най-различно
изрязани форми (предимно геометрични). След това кърпичките се потапят в студена
вода, за да се ускори втвърдяването на восъчната смес, а и за по-здравото и закрепване.
След като восъчният плат се втвърди, се пристъпва към багренето на свободните от восък
места. Може, преди да се потопи платът в боята, леко да се нагъне и намачка, при което
парафиновият слой леко се напуква и се получават много интересни лъчи, линийки - т.
нар. „мраморен ефект―. Чрез гладене през вестници се отстранява восъка от платовете.
Оцветяването може да се навърши с готови купени бои, но и с естествени бои придобити
от растения, (лайка-жълто, люспи лук-златистожълто, черупки и листа на орех-орехово
кафяво, черен чай-тъмнокафяво, коприва-зелено, ярко оранжево-невен).
Много интересен е „възловият батик‖ Чрез завързване, усукване, зашиване,
напластяване, подгъвано се постигат най-разнообразни форми Този начин на багрене се
характеризира с това, че се получават неясни мотиви и очертания. Необикновената
красота на батика се дължи на характерните шарки и тонове, които се получават при
влагането на ръчния труд.
Монотипията е уникална техника, която съчетава качество на отпечатвана и
картини. С две думи „моно‖ и „типия‖ (един и гръц. „типос‖ печат, копиране, допир,
образ...) – форма на печатна графика. Древните хора трябва да са били първите, които
оставали следи, отпечатъци от ръцете си върху стените на пещерите. Може да се намерят
всевъзможни варианти на монотипия в природата.
В съвременния художествен живот монотипията се отнася към графическата
техника. Ако се разглежда внимателно, тази техника крие в себе си неописуемо големи
възможности с елементи на свобода и очакване на непредсказуем резултат, който се
получава. Този, който е работил с тази техника повече, смело може да каже че се постигат
чудесни графични творби.
Тази техника съществува повече от 300 години. За първи път през 17 век я прилага
италианският художник Джовани Кастильоне. Художествените творби изпълнени с
техниката монотипия, се характеризират с финес на цвят, глад кост и мекота на
очертанията на формите, което външно сближава монотипията с акварел.
Този вид графика се получава с отпечатване на хартията от стъклото, върху което е
нанесена боята. Отгоре се прилага лист хартия, който се притиска към повърхността.
Върху хартията се получава отпечатване с необичайни модели, което не може да се
повтори от художника. Полученият образ е случаен. Избират се тези отпечатъци, които
удовлетворяват по естетическа привлекателност и сюжет. Важно е да се направи
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отпечатъкът веднага, докато не е засъхнала боята. От многобройни отпечатъци се избират
няколко.
Техниката „монотипия“ се използва по-рядко: тя е трудоемка и изисква голямо
количество материали и търпение. Същата техника може да се използва и при симетрично
прегъване на хартията. Взема се лист хартия и се прегъва през средата, капва се боя между
двете половинки и се притиска. Разгръщайки листа се отпечатва образ от двете страни. От
полученият отпечатък се дорисуват фантазни образи.
Естествено, може да се работи само в една техника. Дори някои техники изискват
пълно отдаване, тъй като сами по себе си имат големи изобразителни и изразни
възможности. Така че овладяването на дадена техника изисква многократното й
използване и дългогодишна практика с нея. От друга страна обаче познаването и
ползването на повече техники означава разширяване на техническия изобразителен език.
Това означава разширяване на възможностите на художника и разширяване на арсенала от
изобразителни средства.
Децата с подчертано изявени наклонности към изобразителното изкуство,
творческия стремеж, трябва да бъдат поощрявани, провокирани и стимулирани и добър
начин за това би било приложението на нови и нетрадиционни техники.
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РИСУВАТЕЛНА МЕТОДИКА – ПСИХОДИАГНОСТИКА НА ДЕЦАТА
Теодора М. Марева, Димитър И. Балкански
Резюме: Рисуването е предпочитано занимание на повечето деца и преобладаващ вид детско
творчество в ранната възраст. Това прави рисувателните методики особено подходящи в психодиагностика
на деца. В рисунката децата могат да изразяват това, което им е трудно да изкажат с думи.
Ключови думи: рисувателна методика, рисунки, терапия, психодиагностика.

Рисунките разкриват детската душа. Детето рисува онова, което вижда, познава и
чувства. Рисунката е своеобразна реалност, поглед върху нещо срещнато и преживяно.
Чрез нея детето изразява своите радости, мъки, страхове и фантазии. Рядкост са децата,
които не рисуват въобще. Тяхната творческа задръжка най-често е отговор на някакъв
травматизъм на психиката.
Рисуването при децата е терапия. Особено за децата в предучилищна и начална
училищна възраст рисуването представлява интересна игра. Чрез рисунката детето
проектира себе си, своя емоционален свят и изразява своите желания и преживявания в
ежедневието си така, както ги възприема. Силата на този метод е в това, че съпротивата,
която може да възпрепятства открития диалог между детето и родителите, се преодолява в
„споделянето‖ на важни подробности от живота на детето с белия лист.
Усвояването на изобразителни умения при детето върви успоредно с неговото
психическо и двигателно развитие.
Тълкуването на детската рисунка е деликатно нещо и затова трябва да обръщаме
внимание на някои тревожни признаци, като отказ на детето да рисува или къса
рисунките, едни и същи рисунки се повтарят с месеци, фигурите са незавършени или
формите не са затворени, задраскванията и зачертаванията са прекомерни, изображенията
са дребни и изолирани в ограничено пространство.
Рисунката на детето говори за неговите мисли, чувства и преживявания. Ние винаги
искаме да узнаем какво си мисли детето и какво го тревожи. На тези въпроси можем да си
отговорим, ако се научим да разчитаме детските рисунки. Чрез рисуването детето се
самоизразява. То разказва за виждането си за нещата, за настроението и преживяванията
си.
Да се разгадае рисунката на детето е възможно както по цветовете, които то е
изобразило, така и по разположението на образите върху листа, и разбира се, по самите
нарисувани образи.
Чрез разчитането на рисунката можем да уловим тревожните моменти, да разберем
настроението на детето и да научим какви са страховете му. Трябва да обръщаме
внимание на цвета на рисунката, на линиите, на щриховката, има ли контури на
предметите.
Уменията за анализиране на рисунката са мост между нас и детето. Всеки наш опит
да се сближим с детето си и да го разберем, ще бъде възнаграден с неговата любов към
нас, ще възпита любов към хората и ще му помогне за успех в живота.
Семейството е най-важната институция, в която се осъществява възпитателният
процес на детето, а също така то открива в него и отговорите на редица въпроси. В
семейството от най-ранна възраст започва изграждането на личността и най-важното –
обвързването с друга група от хора.
Ако искаме да разберем настроението на детето в семейството, можем да му
предложим да нарисува семейството. Разбира се, всичко това трябва да бъде
162

ненастойчиво, в игра и не трябва да „стоим на главата‖ на детето, докато твори. Нека
детето да рисува както то самото иска.
Трябва да поговорим с детето за рисунката му, да проследим кого изобразява първи
и кого последен, както и кого изобщо е пропуснало да нарисува и защо. Трябва да
обърнем внимание как са разположени членовете на семейството, близостта и
отдалечеността им един от друг и мястото на детето сред тях. Най-любимия си човек
детето обезателно поразкрасява с някакъв детайл, а най-авторитетния член на семейството
най-вероятно ще бъде нарисуван най-голям. Ако детето рисува себе си между родителите
си, то е доволно от отношението към него в семейството, а ако изобщо не се нарисува или
пък сложи себе си някъде встрани или вън от къщата, то това е повод да се замислим. Това
означава, че детето се чувства самотно и му е нужна подкрепа.
Рисувайки своето семейство, детето много точно определя мястото на всеки член от
него. Наличието на допълнителни детайли отразява особената любов на детето към някой
от близките. Ако то рисува човека с отпуснати ръце, свити в юмруците, това говори за
песимистичната му нагласа, а понякога дори за агресивност. И обратно – ако ръцете на
хората от рисунката са вдигнати нагоре или всички членове на семейството се държат за
ръцете, това е знак за положителната нагласа на детето и че е сигурно в бъдещето на
своето семейство.
Трябва да обърнем внимание на начина, по който детето подрежда фигурите и
техните големини. От голямо значение е да знаем коя фигура първо е нарисувало детето.
Ако около самото дете и майката има цветя и сърца, то това символизира любовта на
детето към майката и че тя е обект на възхищение и подражание. Когато няма физическо
разстояние между фигурите на майката и децата, това показва силната емоционална
връзка между тях. Но това може да се тълкува и като потребност от помощ и закрила.
Присъствието на къщата като интериор на картината, изразява нуждата на децата от по –
голяма родителска близост и недостиг на родителска любов.
Трябва да обърнем внимание на изражението на лицата на хората, т.е. какви
емоции проявяват – радост (усмивка) или тъга. Някои от частите на тялото детето може
особено да подчертае. Например, ако на мама е подчертана устата, то тя потиска детето
със забележките си, наставленията и т.н.
Много е важно да обърнем внимание и на ръцете. Прекалено дългите ръце или
отсъствието им говорят за агресия, източника на която е нарисуваната фигура.
Понякога децата съзнателно пропускат някого от семейството и след това дават
доста логично обяснение. Например пропуснато е братчето, към което детето изпитва
ревност или пък обяснява отсъствието му от картината с физическото му отсъствие от
живота си.
Специално внимание трябва да обърнем на цветовете. Притеснените деца
използват тъмни, тежки цветове. Ярките и нежни цветове пък говорят за нормалното
настроение на детето. Кафявото и черното сигнализират за потиснатост и дискомфорт,
жълтото и виолетовото – за уравновесеност и положителни емоции. Хладните цветове
отразяват конфликти в семейството. Ако детето нарисува някой от членовете на
семейството с тъмни цветове (черно или кафяво), то това показва, че детето не харесва
този човек или се страхува от него, както и че се чувства отблъснато от него. Червеното
понякога се тълкува като агресия и висока възбудимост. Синьото и розовото са цветове,
пълни с жизнерадост и отлично настроение.
Както на всички е известно, за да се нарисува нещо, се използва гама от различни
цветове. Съзнателно или подсъзнателно, хората придават особено значение на „езика на
цветовете‖. Всеки един от цветовете е натоварен с определена символика.
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Червеният цвят символизира любовта, но и гнева. Символните му значения са
многообразни и противоречиви. Той е страстен, но и опасен цвят. От една страна,
символизира красота, любов, а от друга – вражда, мъст, война. Червеното се свързва с
агресивността. Означава също власт и величие.
Белият цвят символизира чистотата, непорочността, невинността, добродетелта и
радостта. Той се асоциира с дневната светлина.
Черният цвят се асоциира със земята и със смъртта, той е символ за нещастие,
скръб и гибел. Черното може да има и положителна знаковост. Често се прави връзка
между черния цвят и сексуалната привлекателност, така че той е и траен символ на
еротиката.
Жълтото е цветът на златото. То е и цветът на есента, на узрелите класове и
вехнещите листа, но също и цветът на болестта, смъртта, отвъдния цвят. Някои
възприемат жълтия цвят като цвят на ревността, изневярата.
Синият цвят символизира небето, морето, безкрая, спокойствието. Той може да
означава вярност, доброта, постоянство.
Зеленото е цветът на тревата и листата. Той олицетворява младостта, надеждата, но
понякога и незрелостта и несъвършенството.
За да проверим отношението на детето към самото себе си, трябва да погледнем как
то се е нарисувало на рисунката. Големите очи говорят за това, че детето е обезпокоено
какво мислят околните за него. Усмивката на лицето означава, че детето е отворено за
общуване.
Щастливото, уверено в себе си дете рисува с плътни, отчетливи линии.
Нерешителното дете, обратно, избира не много ярки цветове и рисува едва-едва
докосвайки листа и затова рисунката му най-често е бледа и неизразителна. Такова дете не
иска да привлича вниманието върху себе си.
Агресивното дете често без да иска чупи моливите или бързо изписва флумастерите.
Детето с мек характер използва много вълнообразни линии.Децата с волеви характер,
бъдещите реалисти, предпочитат да рисуват с прави линии и точни ъгли, а по-рядко
използват кръгчета и овални форми.Детето егоист ще нарисува себе си най-голямо от
всички.
Детските рисунки, изобразяващи семейството, се анализират по няколко
комплекса:
- благоприятна семейна ситуация – показани са всички членове на семейството;
рисуването е започнало с изобразяване на човек; всички имат общо занимание; отсъстват
изолирани членове на семейството; линиите са с добро качество.
- тревожност – наличие на щриховки; линии със силен натиск;
- конфликтност в семейството – препятствия между фигурите; отделяне, изолация
на някоя от фигурите; отсъствие на някой от членовете на семейството;
- чувство за непълноценност в семейството – отсъствие на автора; рисуване на себе
си последен; изолация на автора от другите членове; малки фигури;
- враждебност в семейството – агресивна позиция на фигурите; деформирана
фигура; разперени ръце.
Рисувателният тест „Моето семейство” се използва с цел да се разкрие начина,
по който детето преживява своето място в семейството; неговото отношение към
семейството като цяло; отношението към отделните му членове; някои психологически
особености на изследваното дете.
Според В. Леви, домът за детето не трябва да бъде нито ад, нито рай, а място, където
може да се живее. Място, където ти се иска да живееш, но не до такава степен, че да се
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стремиш към ограничаване само с него. Място, от което можеш уверено да излезеш и
където с радост ще се връщаш... Място, където има всичко в пропорционално
съотношение с живота и с човешката същност – и топлина, и студ, и светлина, и тъмнина,
където дори и да няма хармония, остава поне надеждата .
Има деца, които нямат нито дом, нито семейство, затова и те нямат постоянен модел
за подражание. Те подражават на различни възрастни, които се грижат за тях, но в същото
време – не са им достатъчно близки. Това нарушава и забавя правилната им ориентация в
околната среда. Детето усвоява негативни поведенчески норми, които се утвърждават като
личностни качества вследствие на противоречието между потребността му от общуване и
системното й незадоволяване.
От разгледаните постановки се налагат няколко извода. Първият е, че всеки от
съвременните социални модели на семейство оказва специфично влияние върху
формирането на представите за него и усвояването на съответен стереотип на поведение.
Поради това е особено важно в семейството да се формират нормални човешки
взаимоотношения, да се създават условия за пълноценен живот на децата, за техните
действия и взаимоотношения.
Вторият извод е, че моделът на взаимоотношенията в семейството също оказва
влияние върху формирането на представата на децата за семейство. Семейните
взаимоотношения са предпоставка за формиране у децата на много личностни качества,
които оказват влияние както върху взаимоотношенията на детето с другите хора, така и
върху взаимоотношенията в бъдещото му семейство.
Ето защо се налага изследване на взаимоотношенията в семейството, които са
фактор във формирането представите на пет – шестгодишните деца за тяхното семейство.
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ЕСТЕТИКО-ХУДОЖЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯТА НА ДЕТСКАТА
ГРАДИНА
Хюсние Н. Джидова, Димитър И. Балкански
Резюме: В статията се разглеждат въпроси, свързани с факторите, които влияят за естетикохудожественото развитие на децата в условията на детската градина.
Ключови думи: естетико-художествено развитие.

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 е само степен от цялостния процес по формиране на новата личност
наред със съществени фактори като семейството, обществената среда, формалните и
неформалните групи и т.н. За да има ефект и трайно въздействие на естетическото
възпитание върху детската личност, то трябва да започне от най-ранна възраст.
Осъществяването на естетическо възпитание в предучилищна възраст съдейства найпряко при формиране на личността. Запознаването на децата в тази възраст с найразлични изкуства ще развие художественото им впечатление и ще способства за
художественото им възпитание.
През 60-те години се създава система на естетическото възпитание на децата от
предучилищна възраст, която намира отражение в разработените и утвърдени през 1962 и
1978 г. „Програма за възпитание в детската градина―, с ръководители Н. Ветлугина и Е.
Петрова. На преден план се изтъква необходимостта от системни въздействия върху
децата от предучилищна възраст на произведения от различни видове изкуства.
Неслучайно в съвременните условия на детската градина се поставят следните задачи на
естетическото възпитание:
1. Систематически да се развива художественото възприятие, естетическите чувства
и представи на децата. Всички видове изкуства, природата и бита трябва да съдействат за
развитието на непосредствена емоционална отзивчивост, радост, вълнение, желание за
контакт с художествените образи.
2. Да се приобщават децата към дейност в областта на изкуствата, като се възпитава
у тях потребност и привички за внасяне на елементи на прекрасното в бита, природата и
обществените отношения;
3. Да се формират основите на естетическия вкус у децата от предучилищна възраст
и способност самостоятелно да оценяват произведенията на изкуствата;
4. Да се развиват художественотворческите способности на децата. Тяхната дейност,
свързана с изкуството, винаги трябва да бъде непринудена, наситена с радостни чувства,
творческо въображение и инициатива. Колкото повече естетически е развито детето,
толкова по-трайни и успешни са неговите художествени умения, толкова повече е
разгърната неговата творческа дейност.
Принципните положения на теорията и практиката на възпитанието и обучението на
децата чрез средствата на изкуството се разработват като отделни проблеми на
художественото възпитание. Въпреки че се провеждат изследвания и теоретически се
обосновават връзките между отделните страни на естетическото възпитание в практиката
на детската градина, се допуска едностранчивост, причината за която се крие в
абсолютизирането на отделните видове художествена дейност. Работата по естетическото
възпитание в детската градина е тясно свързана с всички страни на възпитателния процес,
формите на организация са разнообразни, а резултатите се проявяват в различните видове
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дейности. Ето защо съдържанието на работата, свързана с естетическото възпитание,
според Н. Ветлугина трябва да съдържа следните основни моменти:
 Възпитаване на естетическо отношение към обкръжаващата действителност чрез
запознаване с обществените и природни явления в бита, в процеса на труда, в игрите;
 Естетическо възпитание чрез изкуствата (художествено възпитание, развитие на
творческите способности).
Задачите и програмното съдържание, включени в художествено-естетическите
дейности, дават превес на художествените дейности за сметка на допира на детето с
изкуството, запознаване с произведенията на скулптурата, живописта, музиката и т.н. Е.
Флерина поставя следните изисквания към изкуството, което може да се използва при
децата от предучилищна възраст:

1. Изкуството за деца да бъде високохудожествено;
2. Да бъде достъпно за възприемане от децата;
3. Изкуството да бъде реалистично и да отразява правдиво околния живот;
4. Изкуството за деца трябва да отразява високи морални качества в поведението на
хората.
Тези изисквания се отнасят не само до изкуството за деца, а въобще за
произведенията на изкуството. Ето защо е необходимо да се построи съответен подход за
изучаването на взаимодействието на детето с изкуството. Този подход ще определи и
основата на системата за въздействие и възприемане на изкуството върху децата, което ще
даде възможност за методическа реализация. Н. Ветлугина определя като художествена
онази дейност на детето, която е непосредствено свързана с изкуството. Тук се прави
уговорка, че става дума за изкуство, предназначено за деца. Подобна теза застъпват М.
Якова, С. Алексиева, Ц. Шейтанова, които поясняват, че художествената и естетическа
дейност са тясно свързани и се преплитат. Вижда се, че акцентът на естетическото
възпитание, въпреки че не се отъждествява с художественото такова, пада главно върху
художествената дейност на децата. Проблемите, свързани с естетическото възпитание
на децата, тяхната взаимосвързаност и многопластовост намират конкретна реализация и
диалектическо обосноваване в програмите за възпитателна работа в детската градина чрез
разделите, свързани с художествено-естетическите дейности. Тук вече акцентът пада
върху естетическата възприемчивост и естетическото отношение към света като
компоненти на естетическата култура. Естетическото възпитание е процес на съвместна
дейност между педагозите и децата, насочен към формиране на естетическата култура у
последните. Необходимо е задачите и учебното съдържание точно да отразяват
диалектическата връзка между компонентите на естетическата култура. Това ще доведе до
формиране у децата на емоционално-сетивна отзивчивост, познаване и разбиране
същността на естетичното в изкуството, степен на съпричастност към художественото
творчество. Именно тези компоненти на естетическата култура са и критерии за
резултативността на естетическото възпитание в детската градина и началното училище. В
това отношение главна роля играе изкуството. Детето от тази възраст трябва да
контактува със света на изкуството в цялостното му разнообразие и богатство. Изкуството
като уникално средство за естетическо възпитание служи за формиране на основните
сфери на психическия живот на детето – емоционалната сфера, образното мислене,
художествените и творчески способности. Именно творческите способности и тяхното
ранно съзряване зависят от успешно формиране на общите способности, способностите за
художествено възприемане на света.
Благодарение на своята мултифункционалност изкуството заема значително място и
в културата. В съвременните условия за формиране на детската личност на преден план
излиза социално-конструктивната функция на изкуството – то е средство за общуване,
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моделиращо човешката дейност, отразяващо света и оценяващо всички елементи на
отразеното. Тук в художествена форма се моделират проблемни и стереотипни
(шаблонни) жизнени ситуации, от което всекидневният живот става предмет за изучаване
и материал на дейността. Ето как формирането на детската личност чрез средствата на
изкуството се превръща във водещ проблем на възпитанието. При проучване на
естетическото възпитание е желателно да си поставяме за задача да намерим такива
средства за педагогическо въздействие, които отговарят на възрастовите особености на
децата и осигуряват активно естетическо преживяване в резултат от собствена
изява. Трябва да се конкретизира своеобразието на връзката между изкуството и
основните дейности, като се търсят онези съдържателни механизми, които биха
съдействали за формирането на детската личност. В условията на предучилищното
възпитание развитието на детето се опосредства от социалната група. Изкуството
приобщава отделните нейни членове към груповите ценности, откъсва ги от нея и отново
ги връща, но обогатени, което сплотява още повече детската група. За социалнонравственото формиране на детската личност е необходимо не социална среда въобще, не
само семейната среда, а преди всичко детска среда (Петрова, 1975 г.). По този начин се
убеждаваме, че не емоциите сами по себе си, а художествената образност е решаваща при
общуването с изкуството, което спомага за социално-нравственото формиране на детската
личност. В детската градина естетическото възприемане и естетическото отношение
към света, като компоненти на естетическата култура, се формират чрез цикъл от
художествено-естетически дейности. А те служат за развитие на комплекс от
способности, характеризиращи творческата личност. За тази цел в областта на
взаимоотношението на детето с изкуството е желателно да се решат следните групи
въпроси:

1. Приобщаване към културата – характеристика чрез съответни критерии на нивото
на художественото развитие – групово и индивидуално.

2. Различие между децата в културно отношение (различие между групите) –

изясняване на скритите потребности и предпочитания.

3. Условията за културно потребление.
4. Влияние на една характеристика върху друга по отношение на дадено социално

поведение.
Отчитайки факта, че социалната обусловеност на човешкото развитие още в ранна
възраст става предпоставка за развитието на нравствената сфера, на нравственото
съзнание и поведение, бихме могли да фиксираме мястото на изкуството в социалнонравственото формиране на детето от предучилищна възраст. Една от специфичните
форми на взаимодействие на субекта с околната среда наред с конкретната жизнена
дейност е именно изкуството, чийто обществен характер не буди съмнение. Изкуството е
обществена връзка както по произход, така и по предназначение. То е реакция на
определена, едновременно лична и обществена човешка потребност, език на човешката
общност при съхранение на индивидуалната неповторимост и свобода на избор, а също
така и отсъствие на принуда (Горанов, 1983 г.). Ето защо изкуството пряко може да се
отнесе към условията на социализацията и нравственото формиране на детската личност
при решаване на проблема за социално-нравствената готовност на децата за училище.
Изкуството може да съдейства за създаването на контролирани условия, чрез които да
се изменя поведението. Важно в случая е да диференцираме следните особености,
забелязани още от Л. Н. Толстой – особеността на общуването посредством изкуството и
изкуството като общуване. Това са две взаимосвързани, но въпреки това различни страни.
Общуването в реални условия чрез знаците на културата способства социалното да се
интериоризира в индивидуалната психика, а личността да се социализира и превръща в
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съвкупност от обществени отношения. Потребността от общуване има конкретноисторически характер, а изкуството със своите функции може да задоволи тази
потребност. Според Л. С. Виготски, необходима е социална ситуация за развитие на
детето, тъй като тогава се наблюдава динамиката на психическото развитие и се формират
нови качествени психични образувания. В цялостния възпитателно-образователен процес
в детската градина чрез обучението, игрите, развлеченията, празниците и
непосредственото въздействие на околната среда се създават условия за естетическо
формиране на детската личност, развиват се творческите способности на децата и се
градят умения за участие в различни видове естетическа дейност. Естетическото
възпитание като целенасочен процес, в който се формира човешката способност да се
възприема, разбира, цени, пази, съпреживява и създава красота във всички области на
живота, се реализира в детската градина не изолирано, а във взаимовръзка с всички задачи
и страни на възпитателната работа, чрез средства, които са изключително разнообразни и
се използват в единство. Естетическото възпитание е неотклонна задача на цялото
общество, защото практически то обхваща всички сфери на живота. Ето защо трябва да
търсим системна връзка между двете звена на образователната система – детската градина
и началното училище. Тя е и основата за приемствеността при формиране на естетическа
култура у подрастващите. В програмните документи се имат предвид онези
психологически и педагогически изследвания, които показват, че способността да се
разбира прекрасното най-успешно се развива, когато детето е не само пасивен обект на
естетическите въздействия, а и активно пресъздава художествените образи. Познанията,
които имат децата от изучаването на произведения на литературата, запознаването им с
изобразителното изкуство и музиката, ги насочва към творчество, към стимулиране на
творческите им способности. Тяхното активно използване се отразява в творческата им
изява. От действие по показ, по подражание децата преминават към самостоятелно
търсене на изобразителни средства, към творческа инициатива и опити самостоятелно да
използват умения, отношения и усвоени знания. В практическата им дейност тяхната
самостоятелност нараства. Така самостоятелността и творческото въображение стават
най-преките компоненти на творчеството и в същото време стоят в основата на единния
процес за формиране на естетическа култура у децата в детската градина и началното
училище. Обучението създава необходимите предпоставки за самостоятелна дейност, а от
своя страна тази самостоятелност активизира детето по-смело да усвоява новите знания и
умения, необходими при реализацията на творческите му замисли. По този начин общото
и в двете звена се търси, по посока на единството възприемане, изпълнение, творчество, в
тясната и органическа връзка между обучението и развитието на детското творчество.
Различието между двете звена се изразява в специфичното използване на средствата за
естетическо възпитание съобразно възрастовите особености на децата.
Детската градина и началното училище са фактори в системата за естетическо
въздействие и съдействат най-резултатно за формирането на детската личност. Това се
конкретизира и в програмите на двете звена чрез цикъла „Художествено-естетически
дейности― или образователно направление „Изкуство―. Той обхваща изобразителната и
музикална дейност на децата, както и запознаването с изкуството. Естетическата
възприемчивост и естетическото отношение към света като компоненти на естетическата
култура също се формират чрез този цикъл, като основно място заема приобщаването към
изкуството. То е едно от основните средства за естетическо възпитание. Така например в
програмите, действащи след 1985 г., музикалната дейност е точно и ясно систематизирана
в детската градина – отдиференцирани са във възрастов аспект произведенията, с които
децата трябва да се запознаят. В детската градина инструменталните пиеси за слушане са
с конкретно образно съдържание, достъпно за децата. В сравнение с музикалната,
изобразителната дейност в детската градина е разработена като система по-добре.
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Присъства усложнение на задачите в отделните възрастови групи. В детската градина се
дава визуална представа за видовете изобразително изкуство – живопис, графика,
скулптура, декоративно-приложни изкуства и започва системно запознаване с жанровете –
натюрморт, пейзаж и портрет. В духа на теорията за синтеза между изкуствата при
работата в детската градина не е подценена връзката, която може да се изгради между
художествената литература, изобразителното изкуство и музиката. Така диалектическата
взаимовръзка между изкуството и дейностите подчертава ролята на художественото
произведение за интеграцията на последните чрез системата от отношения на детето към
социалната действителност, както и ролята му за приемствеността. Изкуството способства
за схващане на различието между себе си и другите при запазване целостта на
собственото „АЗ―. Значима е неговата роля при интензивното общуване между децата
благодарение на измененията и усложняването на структурата на социалните връзки в
отделните дейности. За да говорим за приемственост в пълния смисъл на това понятие,
при формирането на естетическа култура у децата от предучилищна възраст, е
необходимо да се усъвършенства работата по запознаване с изкуството. Специфичното за
предучилищната степен ще се характеризира чрез подходите и принципите за подбор на
програмното съдържание. В основата на този подбор авторите на различни системи,
свързани съответно и с проблемите на възприемането на изкуството, поставят
стандартизацията, представена като критерии и показатели относно навлизането на децата
в изкуството. По отношение на изработването на стандартите акцентът пада върху
наблюдението и въображението – в подготовката за творческа работа детето да покаже
възможност да наблюдава и да създава чрез творческото въображение нови образи. Тук се
включва описанието на външността на познати предмети и техните особености като цвят,
форма, размери, пропорции и т.н., описание на определени чувства, свързани с
възприемане на неща от живата и неживата природа, описание на поведението на
определени представители на живата природа, или „поведението― на отделни предмети –
различно състояние по различно време или на различно място. Не се пропуска и ролята на
определени ситуации, в които детето трябва да използва определени концепции за
изкуството и особено отнесените до него техники и процедури, чрез които се постига
определен желан резултат. Тук особено място се отделя на връзките, съществуващи между
отделните видове изкуства и материалите, които се използват или лежат в основата на
тяхното изработване. Стандартизацията ще опре и до самопознанието – даване
възможност на детето да се самоопише, използвайки многообразието, създадено от
средата на изкуството, да може да разпознае някои присъщи му индивидуални черти чрез
изкуството. Твърде важен момент при изработването на съответните стандарти или
изисквания към образователните системи по отношение овладяването на естетическата
култура от децата в предучилищна възраст и навлизането им в изкуството е този, свързан
с възможността на децата да работят и творят със средата на изкуството, т.е. детето да
покаже продуктивни, творчески, положителни отношения и съответно поведение към
конкретната дейност. Разработването на програми, свързани с проблемите на
естетическата култура при децата от предучилищна възраст, в различните страни се
свързва с развитието на естетическите, творчески и физически дейности, свързани с
определено обучение, опиращо се на своеобразна експериментална и изследователска
дейност на децата. В този смисъл ролята на използваните материали е твърде значима
във връзката им с въображението и творчеството, и оттук разкриване на способностите на
децата да работят с различни материали, да използват различни видове техники и да
изследват своите работи. Но тази работа е подчинена изцяло и задължително от получения
начален опит чрез възприемането на музиката, живописта, драмата, поезията и другите
видове изкуства. Дори когато акцентът се поставя върху съвсем конкретен феномен,
например възприемане на цвят, то той се отнася както към възможното му проявление в
сферата на видовете изкуства, така и към конкретните области на детските прояви,
170

дейности, творчество, естетически и творчески аспекти на обучението. Значим момент на
прилагане на програмите е ролята на педагога по отношение на онези малки детски
общности (групи), в които съществува определен интерес към отделни произведения на
изкуството, определен автор или творец, определени видове изкуства или група изкуства,
което създава възможност за изпробване, експериментиране и съответно демонстриране
на определено ниво на компетентност в контрола както по представянето, така и по
отношение на определена реализация на нещо, свързано с изкуството. Отношението към
изкуството от страна на децата от предучилищна възраст и, разбира се, творческото
пресъздаване от страна на педагога дава възможност в тази сфера да се формират
дейности и отношения с фундаментално значение. Добрата подготовка допринася у децата
да възникнат и да се реализират идеи и отзиви, чрез които те комуникират по различни
начини, изказват разнообразни съждения, търсят специално внимание, за да могат да
реализират възможностите си по отношение възприемането на изкуството. Интересът към
тези занимания, свързани с изкуството, и предизвиканият интерес способстват за издигане
на детското отношение на по-високо ниво, пряко свързано с възприемане на произведения
на литературата – не само проза, но и поезия, и то с все по-нарастваща сложност във
връзка с традиционните виждания и рими, до откриване и мястото на модерната
литература. Този подбор води до все по-голямо културно влияние и отваряне на детското
въображение и отношение към различните видове култури. От тази гледна точка
педагогът в детската градина е призван да се погрижи много внимателно за селективното
възприемане на произведенията на изкуството в контекста на социалното обучение –
детето да разпознае себе си като уникална индивидуалност, да може да схване и опише
собствените си чувства. Познанията в областта на изкуството не могат да се
противопоставят на знанията в други определени области от живота или отделни
предмети, считани за основни при изграждането на детската личност. Налагащият се
извод е тотално скъсване с представянето на изкуството като отделна дисциплина –
подчиняването му на конкретни познания в сферата на музиката, изобразителното
изкуство и отчасти литературата. Социализацията чрез естетическите ценности, според
Л. Димитров, е процес, който може да бъде овладян и следователно апробиран в три
основни направления:
 Чрез разширяване обхвата на онази част от социализацията чрез естетическите
ценности, която е непосредствен спътник през целия човешки живот.
 Чрез усъвършенстване на средата на изкуството с оглед правилното естетическо
въздействие на всички непосредствени и опосредствани фактори в качеството на
компоненти на тази среда.
 Достигане на определено равнище в развитието и ценностната ориентация на
децата, и по-конкретно – създаване на обективни условия за изграждане на отношение у
децата към изкуството, т.е. своеобразно естетическо самовъзпитание.
По този начин ценностната ориентация у децата в сферата на възприемане на
изкуството се превръща в активно социализирана художествена ценност по отношение на
художествената литература, изобразителното изкуство, музикалното изкуство,
театралното изкуство, киноизкуството (Димитров, 1977 г.). На базата на изтъкнатите погоре основни насоки се формира своеобразна школа, обхващаща проблемите на
ценностната ориентация в сферата на художествената култура или отделни видове
изкуства, проблемите на естетическото възпитание в българското училище, и не на
последно място проблемът за същността и развитието на идеята за възпитание чрез
изкуството. На преден план излизат анализите, свързани с взаимовръзката между
естетическите способности, специалните и общи способности на децата и тяхното
формиране. Всичко това се реализира и формира в детската градина и се осъществява чрез
всички видове дейности и съответната възпитателно-образователна работа в нея.
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Развитието на естетическите творчески възможности е изключително благоприятствано от
контекста, създаван от социализиращите фактори, в които протича. Това доказва, че и при
формиране на общите способности голяма роля играе целенасоченото естетическо
възпитание. Това е така, защото естетическото отношение на човека към света по своя
характер по-широко и универсално, отколкото другите духовни отношения. Включвайки в
действие повече способности, естетическото отношение има и сравнително по-големи
възможности за усъвършенстване на личността на детето в процеса на взаимодействието.
В известна степен акцентът пада върху художествено-естетическата дейност като
продуктивна, като естетическите възприятия, чувства, представи, потребности и
отношение се изразяват изключително по отношение на създаване на определени
продукти, имащи някаква естетическа стойност, чрез рисуване, моделиране, апликиране и
т.н. Търси се получаване на интелектуална, емоционална и естетическа удовлетвореност
главно от изразяването или използването на естетико-продуктивната дейност като повод
за общуване със социалните и естетически обекти. На изкуството се отрежда
второстепенна роля. Проявата на оценъчно отношение от страна на децата е главно към
резултатите от изобразителната, музикалната и конструктивната дейност, като на тази
основа се поставят и критерии за естетическа оценка. Вярно е, че въображението се
развива чрез всяка дейност, но както е забелязал още Гьоте, няма нищо по-страшно от
въображение без художествен вкус, или както твърди Г. Павлова, в процеса на
естетическото отношение към света въображението се развива под контрола на
естетическия вкус (Николов, 1987 г.). Трябва да отбележим, че естетическото отношение
изисква развитието на всяка една от способностите на по-висока степен, отколкото
другите отношения. За възприемане на красивото е необходимо друго много по-тънко и в
същото време много по-дълбоко светоусещане и оттук вече улавянето на всички оттенъци
при прехода на цветовете. Възприемането на изкуството е своеобразна оценка от гледна
точка на съвършенството, т.е. децата трябва да имат способности за възприятие, оценка,
въображение, но като неповторими индивидуалности. В този смисъл, изкуството се
разглежда като един от реализиращите компоненти на педагогическата система и основен
посредник във възпитателните отношения, неговите интеграционни възможности и
потенции, за идентифицирането на тези отношения, без те да се противопоставят на други
основни средства, сфери и дейности в тази система. При възприемане на изкуството
детето е в пряка зависимост от социокултурния контекст и от ценностната ориентация в
сферата на художествената култура. Това предполага специфично диференциране на
детското отношение към отделни видове изкуства (Димитров, 1984 г.). Неслучайно се
разработват психологическите особености на възприемане и въздействие на театралното
изкуство върху децата като специфична форма на общуване на зрителя със сцената.
Именно във взаимодействието на всички механизми се осъществява пълноценното
възприемане и въздействие на театралния спектакъл (Александрова, 1987 г.). Ясно е, че за
разработването на педагогическа концепция, обхващаща проблемите по изграждане у
децата от предучилищна възраст на естетическа култура и възприемането на изкуството,
би трябвало тя да е изградена на базата на многобройните аспекти на културата като
обществено явление и актуалността на отношението между личността на детето и
културата в обществото. Приемането на характерните черти на културата като основни
принципи при разработване на концепцията за възпитателна работа в детската градина ще
даде възможност да се посочат на педагозите онези възпитателни функции, съдържащи се
в заобикалящите детето социализиращи фактори, между които и особено мястото и ролята
на изкуството. Така те ще могат да реализират чрез изкуството дискретни възпитателни
функции, а децата ще имат правото да изявяват своята собствена индивидуалност и
отношение към всичко, свързано с естетическата култура.
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ПРИРОДАТА И ЕКСПЕРИМЕНТИТЕ В РАННИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН
ПРОЦЕС – СИЛАТА НА ВОДАТА
Яна Благоева Жечева
Резюме: Възпитанието в любов към природата е необходимо да започне с натрупване на практически
знания за нея още в най-ранна възраст. Децата да се запознаят не само с факти, а и със сложни
закономерности, лежащи в основата на природните явления.
Водата е един от главните източници на живот на Земята. Чрез различни педагогически методи и
похвати провокирахме интереса на децата към откривателство, опити и експерименти за изучаване
свойствата на водата, силата на падащата вода, нейните възможности , влиянието и върху живата и неживата
природа, когато не се намесва човек, а също така и когато я използваме целенасочено.
Ключови думи: предучилищна педагогика, човекът и природата, експерименти с вода.

Природата и общуването с нея е пътят за обогатяване жизнения опит на човека,
стимулирайки стремежа му за активна естетическа и трудова дейност.
Опазването на околната среда,разумното използване на природните ресурси е
световен проблем и ние учители, родители, общественост, сме призвани да създадем у
децата ни емоционално оценъчно отношение към природната среда, да създадем умения и
навици да използват природните ресурси за практически цели, съхранявайки и
опознавайки ги.
Предучилищната възраст е уникална по своята същност. Това е времето, в което се
гради нивото и се развива заложеното у детето, стимулира се интелектуалното му
развитие. Детската градина е първото стъпало в образователната ни система. Тук
полагаме основите на екологичното възпитание, съдействаме за развитието на детския
интерес, наблюдателност и любознателност. Чрез общуването ние трябва да въведем
детето в света на природата, да му осигурим екологични параметри за лично въздействие
и действие с нея – важен компонент за социализацията му.
Насочихме се към един от най-наболелите в световен мащаб проблеми – водата. Да
си представим един свят без вода. Колко по-различно ще бъде всичко. Водата е част от
нашия свят и всички живи същества зависят от нея.
Водата капе. Тече. Плиска се. Можем да я видим как пада от небето като дъждовни
капки. Или пък в езерата. Тя се спуска в огромни реки или тече кротко в поточета. Може
да приеме формата на мощен водопад или на тиха, застояла локва. Изпълва моретата и
океаните по цялото земно кълбо. Всяко живо същество се нуждае от вода. Хората я пият,
рибите плуват в нея, китовете се мятат в нея, а птиците се къпят в нея. Водата е навсякъде.
С педагозите А. Кънева и Кр. Пейчева и деца на 6–7-годишна възраст решихме, чрез
интересни опити да открием сами какво представлява водата, разпространението й в
природата и как служи на хората.
Основната цел в работата ни бе да обогатим представите на децата за водата,
нейните проявления в природата и свойства, като провокираме детското търсене, мислене,
задаване и намиране отговори на въпроси. От така формулираната цел се обособиха
следните задачи:
1.Обогатяване на представите за водата и наличието й в природата.
2.Обследване свойствата на водата:- цвят; вкус;форма; потъване и плаване; агрегатно
състояние.
3.Създаване на основни представи за свойството―сила на водата― и прилагането му
за практични цели.
Експерименталната си работа развихме на три основни етапа–констативен,
формиращ и контролен.
При констативния етап бе използван информационно- познавателният метод–
наблюдение на филми за разпространението на водата в природата, разглеждане на детски
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научни енциклопедии, фотоси, беседи, с помощта на които целяхме да установим и
уточним знанията на децата за водата и провокираме тяхното разширяване и обогатяване.
Тези наблюдения провокираха детското любопитство и малките изследователи
поискаха сами да изпробват силата на водата, като създадат свое собствено устройство,
което да движи и повдига предмети. Това желание подкрепи нашата хипотеза, че: детето
прилага натрупаните си знания в дейност, наблюдава, обследва обекти и явления;
сравнява, обобщава знания; асоциира и преобразува представи; експериментира и открива
свойства и зависимости.
Формиращият експеримент се проведе в рамките на един месец и включи серия от
интересни опити и игри за обогатяване и разширяване знанията на децата за водата и
нейните свойства.
Направихме малка лаборатория в двора на детската градина и се заехме с
изследователска дейност. В таблица записахме задачите, предполагаемите отговори и
резултатите от проведените опити.
Таблица 1
Задачи
1.Какъв е цветът на водата?
3 прозрачни чаши с различни
течности- разтворена водна боя,
сок, вода.
2.Какъв е мирисът на водата?
Три чаши с различни течностиолио, оцет, вода.
3.Какъв е вкусът на водата?
Три чаши с различни течностипортокалов сок, чай, вода.
4.Каква е формата на водата?
Различни по големина и форма
лабораторни съдове. Мензура с
вода,
която
разливаме
по
съдовете.
5.Плаване и потъване.
Аквариум с вода. Различни
предмети- перце, коркова тапа,
мидичка, жълъд, хартиена лодка,
черупка от охлюв, камъче,
метална пластина.
Кой предмет ще потъне и кой ще
плава?
6.Агрегатно
състояние
на
водата.
Какво ще стане с водата, когато я
сложим в хладилната камера?
Какво ще стане с леда, когато го
вземем в ръце, когато стои на
слънце, когато го сложим на
горещ котлон?

Предполагаеми отговори
Бял, безцветен.

Резултати от експеримента
Водата няма цвят. Тя е безцветна.

Няма мирис.

Водата няма мирис.

Портокалов
вкус,
сладък,
сладкосоков; солено, означава да
не е приятно, а сладко- да е
вкусно; никакъв вкус; вкус на
вода.
Като
кръглата
чаша;
като
прибора; заема формата на
другите неща.

Водата няма вкус.

Черупката от охлюв- ще плава,
защото черупката е празна; мидаще потъне, защото тя не е човек,
нито същество, което плува.
Жълъд- ще потъне.
Лодка- ще плава.
Коркова тапа- ще плава.

Тежките неща потъват, а леките
плават.

Водата ще замръзне.
Ледът ще се стопи.
Ледът ще се превърне в пара и ще
се издигне нагоре.

Водата замръзва при ниска
температура. Ледът се топи при
висока температура, превръща се
в пара, която се издига нагоре.

Водата приема формата на съда, в
който е налята.

Сравнихме водата с други течности и установихме, че тя: няма вкус; няма мирис;
няма цвят / сн№1/.
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Снимка № 1
Използвахме лабораторни съдове с различна форма и установихме, че когато водата
е течна, заема формата на съда, в който се намира /сн.№2/.

Снимка № 2
Събрахме малки предмети–черупка от охлюв, мида, перце, хартиена лодка, метална
пластина и др. Поставихме ги във вода. Установихме, че тежките неща потъват, а леките
плават /сн.№3/.

Снимка № 3
Чрез следващия експеримент разбрахме, че водата може да променя своето
състояние в зависимост от температурата. В пластмасова форма наляхме вода и я
поставихме в хладилна камера. Установихме, че когато температурата е ниска, водата
става твърда, защото замръзва и се превръща в лед /сн.№4/.
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Снимка № 4
Проследихме разтапянето на кубчетата лед от топлината на ръцете ни и
превръщането им във вода, когато се поставят в съд на котлон. А когато водата заври, се
издига във въздуха като пара. Така стигнахме до извода, че водата може да съществува
под различни състояния–тя може да бъде твърда, течна или газообразна.
За да установим от какво зависи силата на водата и как можем да използваме това ѝ
свойство, проведохме още няколко експеримента /таб.2/.
Таблица 2
Задача
1.Пързалка за водни капки–
експеримент. Да докажем, че
силата на водата зависи от
височината, от която пада и
наклона на пътя, по който минава.
Коя капка ще стигне най- далеч?
2.Водопад- експеримент.
Да докажем, че силата на водата
зависи от височината, от която
пада.
3.Водно колело- експеримент.
Да докажем, че силата на водата
задвижва водното колело и то
може да се използва за практични
цели- повдигащ и задвижващ
механизъм.

Предполагаеми отговори
Тази, която е пусната от найвисоко.

Резултат
Най- далече достига капката,
която пада от най- високо.

Водата трябва да пада от високо.

Колкото от по- високо пада
водата, толкова водопадът е покрасив и силен.

Силата на водата ще задвижи
количките и ще повдигне товара.

Колите се задвижиха от силата на
водата.
Товарът беше повдигнат.

Първият опит нарекохме „Пързалка за водни капки―. С него искахме да докажем, че
силата на водата зависи от височината, от която тя пада. Построихме „пързалка― като
подредихме три различни по височина книги и върху тях поставихме ивица непромокаем
картон. С помощта на капкомер спускахме по „пързалката― капки вода от различна
височина и отбелязвахме с маркер дължината на пътя, който са изминали. Установихме,
че капката, спусната от най- голяма височина, е изминала най- дълъг път. За да подкрепим
това си откритие върху камъни, имитиращи природен праг на водопад, изливахме
различни количества вода от различна височина. Разбрахме, че колкото по- голямо
количество вода изливаме от по- голяма височина, толкова тя е по- силна.
За да докажем, че можем да използваме силата на падащата вода, направихме свое
водно колело, с което да задвижим различни предмети. За целта използвахме пластмасова
капачка, кука, строителни блокчета, конец, колички и малки товари:
1.Направихме разрези на еднакво разстояние по края на капака. Извихме
пластмасата между разрезите на една страна, за да направим лопатки.
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2.Промушихме куката в средата на капака и завързахме конци с колички от двата ѝ
края.
3.Поставихме водното колело върху стойка от строителни блокчета.
4.Задвижихме колелото с лека струя вода–количките не помръднаха. Когато
увеличихме силата на струята, количките се задвижиха.
Изработихме и друго устройство с водното колело- този път за повдигане на товари.
И в двата опита децата установиха, че силата на течащата вода може да задвижва
различни предмети и така да се използва за практически цели.
Данните записахме в таблица/2/.
Резултатите от проведените експерименти ни дават основание да направим следните
изводи и обобщения:
1.Чрез „детското експериментиране― малчуганите разшириха знанията си за
обкръжаващата ги действителност и развиха ценностната си система от личностни
качества–наблюдателност, любознателност, евристично отношение към света.
2.Давайки възможност на децата да действат, да обследват, да наблюдават и
сравняват, те обогатиха и разшириха представите си за водата, разпространението ѝ в
природата и използването ѝ за практични цели.
3.Преподаване на наука в детската градина чрез „детското експериментиране―, е не
само достъпно, но и интересно за децата, съдейки по проявения им интерес и активност в
процеса на педагогическо взаимодействие.
Литература:
1. БАРНС, Б., (1995). Чудесата на водата, София, Балкан прес.
2. УИЛКС, А.,(2010). Голяма детска енциклопедия, София, Софт Прес ООД.
3. DISNEY, (2007). Мечо Пух- Меденосладка енциклопедия – Природата, София,
„Егмонт България―.
Яна Благоева Жечева
Докторант в ШУ „Еп. К. Преславски“
Директор на ДГ „Латинка”, град Шумен

178

