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ОТНОШЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ КЪМ САМОСТОЯТЕЛНАТА
РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ В ТРЕТИ КЛАС
Айсел З. Ниазиева
ABSTRACT: The article covers questions, referring the individual assignments/homework of 3 rd grade
students, as well as the parental attitude towards such king of assignments. It also gives results from an anonymous
inquiry of what the parents think on the matter.
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Самостоятелната работа има противоречив статут в системата на дидактическите
категории, но си остава значителен факт, без който съвременното обучение не може да
се мисли. Учениците я извършват без пряката помощ на учителя, като се опират на
усвоени знания, умения и навици, но с определена дидактическа цел, конкретизирана от
учителя. Тя има своя организация, извършва се с помощта на различни методи и
прийоми, в рамките на основната организационна форма на обучението или извън нея и
е подчинена на основните задачи, които разрешават едни или други видове уроци[1].
Съществуват различни подходи при определяне на самостоятелната работа на
учениците.
В.П. Стрезикозин ‒ като форма на учебна работа[2]; Г.Валтер – като метод на
обучение[3]; А.Ф.Солавьова – като способ на обучение[4]; П.Пидкасисти – определя
самостоятелната работа чрез задачите, които учениците изпълняват[5].
Какво е отношението на родителите към самостоятелната работа на
учениците в трети клас?
Отговор на този въпрос дава проведена анонимна анкета от 17 въпроса към
родителите на третокласници. След обработката на отговорите стигнахме до следните
резултати:
Графичен анализ на резултатите от изследването на родителите
Родителите са посочвали повече от един отговор. Това е причината общата сума на
отговорите да е по-висока от броя на изследваните родители.
Родителите отговориха на следните въпроси:
Въпрос 1: Как ходят децата на училище?
30
с желание
с нежелание

20

20
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0

2

0

0
Родители

Фиг.1. Графично представяне на отговорите на 1 въпрос
От графиката се вижда, че според родителите, повечето ученици ходят с желание
на училище. Това предполага, че те се справят безпроблемно с поставените задачи и
усвояването на учебния материал. Това води до положително отношение към учебния
процес и училището.
Въпрос 2: Добър ученик ли е Вашето дете?
3

40
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20
20
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0
Родители

Фиг.2. Графично представяне на отговорите на 2 въпрос
Почти всички родители твърдят, че децата им са добри ученици. Това твърдение е
извлечено от житейския опит на родителите и е следствие от липсата на трудности при
усвояването на учебния материал, справянето с лекота с поставените задачи и високата
успеваемост на учениците. Това повишава тяхната самооценка, а тя им придава
сигурност и самоувереност и в голяма степен определя и емоционалното им
благополучие в групата на връстниците.
Въпрос 3: Как обича да учи, сам или с други деца? Защо?
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Родители

Фиг.3. Графично представяне на отговорите на 3 въпрос
Вижда се разминаване в мненията – според преобладаващата част от родителите на
третокласниците децата им обичат да учат с други деца. Това предполага на
третокласниците, за да им е по-приятно, трябва да се дават по-често групови задачи. Така
ще се създаде по-приятна учебна среда, а процесът ще бъде по-ефективен и
благоприятен.
Въпрос 4: Кое от наученото в училище детето може да използва в живота?
15
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Фиг.4. Графично представяне на отговорите на 4. въпрос
От отговорите става ясно, че почти всички родители считат, че децата им могат да
използват всички придобити знания извън училище. Това показва, че те разбират това,
което учат и могат да го приложат на практика в реални ситуации от заобикалящата
действителност.
Въпрос 5: Необходима ли е самостоятелната работа в обучението на
учениците?
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Фиг.5. Графично представяне на отговорите на 5. въпрос
От отговорите на родителите се вижда, че всички смятат самостоятелната работа за
необходима в образователния процес. Ето защо е необходимо тя да бъде използвана
редовно в учебната дейност на учениците.
Въпрос 6: Според Вас самостоятелната работа е:
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работа, която учениците извършват сами
работа, която се изпълнява без непосредственото участие на учителя
многообразни видове индивидуална дейност на учениците
многообразни видове колективна дейност на учениците
работа, която се извършва като резултат от вътрешни бодбуди и интереси
средство за възпитаване на учениците към самостоятелна дейност
способ на обучението
друго

Фиг.6. Графично представяне на отговорите на 6. въпрос
От отговорите на родителите се вижда, че според по-голямата част от тях
самостоятелната работа е дейност, която учениците извършват сами, без помощта на
учителя. Това показва, че за повечето родители децата трябва да бъдат оставени сами да
откриват начина, по който да разбират и запаметяват учебното съдържание, което ще
доведе до по-голяма самостоятелност, увереност в собствените им възможности и ще
повиши самооценката и успеваемостта им в училище.
Въпрос 7: Какви условия трябва да са спазени за правилното протичане на
самостоятелната работа?
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Родители
ученикът ясно да осъзнае целта на работата
ученикът да желае да я изпълни
да е съобразена със степента на трудност
постепенно да нараства сложността на операциите
задаването да е точно и ясно
учителят да посочва реда на действията на изпълнение
учителят да дава един-два примера

Фиг.7. Графично представяне на отговорите на 7. въпрос
Преобладаващата част от родителите посочват, че учениците трябва ясно да
осъзнаят целта на самостоятелната работата. Това изисква съответно от учителите при
поставянето на задачите за самостоятелна работа да изяснят пред учениците целта, която
трябва да се постигне след решаване на поставените задачи.
Въпрос 8: Даването на повече самостоятелна работа ще помогне ли на детето
да напредва с ученето?
30

20

20
10

да
2

не

0
Родители

Фиг.8. Графично представяне на отговорите на 8. въпрос
Според преобладаващата част от родителите самостоятелната работа помага на
учениците да разберат и научат по-лесно уроците си. Явно е, че родителите осъзнават,
че самостоятелната работа насочва към същественото в урока, осигурява тренировка и
самопроверка на наученото от учениците. Това допуска по-честото използване на
самостоятелната работа в учебния процес, а така ще се разширят и затвърдят знанията на
учениците по различните учебни предмети, ще се увеличи успеваемостта им и ще се
засили вътрешната мотивация.
Въпрос 9: От какъв тип подкрепа се нуждаят учениците при изпълнение на
домашната самостоятелна работа?
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Родители
информационна
провеждане на конкретни атрактивни
мероприятия от страна на други институции
привличане на специалисти

Фиг.9. Графично представяне на отговорите на 9. въпрос
По-голяма част от родителите на третокласниците считат информацинната помощ
за необходима. Това дава възможност на учениците да търсят и използват допълнителни
инфомационни източници за решаване на поставените задачи. При развитие на
самостоятелността им те ще се нуждаят все по-малко от родителска помощ.
Въпрос 10: Какви препоръки бихте дали за по-ефективно изпълнение на
самостоятелната работа от учениците в учебните часове:
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Родители
поставяне на задачи съобразени с
възможностите на учениците
индивидуален подход

Фиг.10. Графично представяне на отговорите на 10 въпрос
За по-ефективно изпълнение на самостоятелната работа родителите посочват поголямата концентрация на децата в час. Много са се въздържали да посочат конкретен
отговор. Това ни навежда на мисълта, че децата се справят достатъчно ефективно към
този момент, според родителите, затова те нямат никакви препоръки.
Въпрос 11: Колко време максимално трябва да отнема писането на една
домашна работа?
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Родители
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30 минути

45 минути

1 час

1 час и 15 минути

1 час и 30 минути

Фиг.11. Графично представяне на отговорите на 11. въпрос
Времето, необходимо за домашната самостоятелна работа, според повечето
родители варира между 30 и 45 минути. Вариативността извън този интервал налага още
веднъж мнението за необходимостта от индивидуализиране и диференциране на
домашната работа за учениците с различна успеваемост.
Въпрос 12: Успяват ли учениците да се справят със зададената
самостоятелна работа в училищната занималня?
30
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Родители

Фиг.12. Графично представяне на отговорите на 12. въпрос
От отговорите на родителите става ясно, че повечето ученици успяват да напишат
самостоятелната си работа. От това подразбираме, че в училищната занималня те се
научават да проявяват инициативност и отговорност, така създават по-добра организация
на своето време и работна среда, а това води до по-голяма успеваемост и резултатност.
Въпрос 13: Проверката на изпълнението на домашната работа трябва да се
извършва по следния начин:
20
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Родители
в клас се възлагат задачи, които са аналогични на домашните
проверява се на дъската изпълнението на 1-2 ученика
учителят минава покрай чиновете и проверяват тетрадките
тетрадките се прибират за проверка вкъщи
чрез беседа учителят разбира как учениците са изпълнили
домашните работи

8

Фиг.13. Графично представяне на отговорите на 13 въпрос
От отговорите се вижда, че според повечето родители проверката на домашната
работа трябва да става, като учителят минава покрай чиновете и проверява тетрадките на
учениците. Това допуска учителите по-често да прилагат тези начини на проверка, като
правят индивидуални корекции на всеки ученик.
Въпрос 14: Какви са (трябва да са) действията на учителя след установяване
на липса на домашна работа?
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Родители
да напише забележка
да наложи наказание
да изясни причината
да се предаде на следващия ден
да се направи бележка като "следващият път да не се повтаря"
да даде допълнителни указания за достигане на решението
да посочи решението или организира съвместно достигане до него
не мога да отговоря

Фиг.14. Графично представяне на отговорите на 14. въпрос
Когато се установи, че даден ученик е без домашна работа, повечето родители
намират за необходимо учителят да изясни причината. Това предполага, че учителите
трябва първо да установят нагласите на учениците към отделните учебни предмети, дали
им се отдава тяхното изучаване, кои са причините за евентуални затруднения. На
домашната работа трябва да се гледа като на средство за личностно развитие, като
необходимост, чрез която се преминава към следващо знание или умение, като награда
или средство за изява, а не като средство за наказание.
Въпрос 15: Кога учениците започват да не пишат системно домашната си
работа и защо?
20
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Родители
не се проверява редовно от учителя
не разбират учебното съдържание

липса на интерес
не мога да отговоря

9

Фиг.15. Графично представяне на отговорите на 15. въпрос
Повечето родители мислят, че децата им спират да пишат редовно домашните
работи, когато не разбират учебното съдържание, но често причината може да бъде и
спиране на редовното ѝ проверяване от учителя. Това налага допълнителни консултации
с учителя по дадения предмет, а при необходимост и по-пълноценна помощ от страна на
родителите. Важно е да се промени отношението към домашната работа,
диференцирането и яснотата на целта на всеки нейн елемент, а така ще се осигури преход
от организация към самоорганизация при усвояване на учебното съдържание. Разбира се
и учителите не трябва да пропускат да проверят домашната работа, когато са я
възложили.
Въпрос 16: Какви препоръки бихте дали за по-ефективно изпълнение на
домашната самостоятелна работа от учениците:
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Родители

правилен избор от
учителя
помощ и контрол от
родителите
по-малко домашна
работа
да е занимателна и
интересна
постоянство

колективно
изпълнение
според интересите на
учениците
да имат свобода в
заданията
без отговор

Фиг.16. Графично представяне на отговорите на 16. въпрос
По-голяма част от родителите препоръчват постоянството като необходим фактор
за по-ефективно изпълнение на домашната самостоятелна работа. Голяма част не са дали
отговор, това ни дава възможност да допуснем, че според тях учениците се справят
достатъчно ефективно с домашната си работа, не срещат значими трудности при нейното
изпълнение и това не предполага даването на конкретни препоръки от тяхна страна.
Въпрос 17: Каква да бъде самостоятелната работа, за да стимулира интереса
на учениците:

10

15

10

10
5

1

2

1

0

2

3
0

3
0

0
Родители
да не е много трудна
ьпо избор на учителя
да е забавна
да е с нарастваща трудност
да привлича вниманието
с участие на родителите
под формата на игра или състезание
по-интересна и занимателна
да е с по-леко съдържание
без отговор

Фиг.17. Графично представяне на отговорите на 17. въпрос
Както се подразбира от отговорите на родителите, разнообразяването на уроците,
използването на по-интересни и занимателни неща при преподаването от учителя, ще
доведе до по-лесно и приятно учене за повечето ученици. Следователно учителят трябва
да се стреми да прилага нови, разнообразни и атрактивни начини и средства за обучение,
които създават по-приятна и непринудена среда за учене. Това отново поставя виждането
за използването на иновативни методи и технологии от учителя в образователния процес.
Родителите смятат самостоятелната работа за необходима за обучителния начален
етап на учениците. Децата им често работят самостоятелно, като повечето от тях
проявяват интерес и инициативност към самостоятелната дейност по време на урока и
извън него и работят с желание и ентусиазъм.
Според отговорите на родителите, учениците отиват с желание на училище и се
учат добре. Родителите на третокласниците считат, че децата им предпочитат да учат с
други деца. Повечето родители са посочили, че усвоените знания могат да се използват
извън училище. Всички родители смятат , че самостоятелната работа е необходима на
учениците и ще им помогне да напредват с ученето. Според тях на изоставащите ученици
е необходимо да се дава диференцирана самостоятелна работа. Посочват още, че 30
минути са достатъчни за писането на домашната работа, както и че почти всички ученици
успяват да си напишат домашните в училищната занималня. Дори и ученикът да е
отсъствал от училище, повечето родители считат за необходимо да се изисква домашна
работа. При установяване на липса на домашна работа, учителят трябва да изясни
причината за това. Като основна причина за спиране писането на домашната работа
родителите смятат неразбирането на учебното съдържание от учениците и нередовното
ѝ проверяване от учителя. По-голяма част препоръчват за по-ефективното изпълнение на
домашната работа да има повече помощ и контрол от учителите. Според тях
самостоятелната работа, за да може да стимулира интереса на учениците, трябва да бъде
по-интересна и занимателна.
Задаването на домашна самостоятелна работа ще доведе до по-добро усвояване на
учебния материал от учениците. Следователно нейното приложение трябва да се увеличи
и да се използва с максимална резултатност.
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ТРЕНИНГОВО РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
Александрина Г. Величкова
ABSTRACT: The training development of emotional intelligence implies updating and developing
emotional comprehension skills, training in effective ways and techniques for managing emotional states, and then
applying the acquired knowledge to practice. The characteristics of the stages of the training development of the
emotional intelligence are considered, methods of development of its individual components are proposed. One of
the most promising theoretical and applied areas for developing models for the development of emotional
intelligence is the area of education.
KEYWORDS: emotional intelligence, emotional competence, training development of emotional
intelligence.

По повод възможностите за развитие на емоционалната интелигентност, в психологията
съществуват две различни мнения. Авторите на модела на способностите Дж. Майер, П. Салови
и Д. Карузо защитават позицията, че емоционалната интелигентност е относително устойчива
способност, като в същото време емоционалните знания са вид информация, с която
емоционалната интелигентност оперира, и които относително леко се придобиват, в това число
и в процеса на обучение (Mayer, Salovey, Caruso, 2004: 197-215). От друга страна, редица учени,
сред които Д. Слайтер и Д. Голман считат, че емоционалната интелигентност е възможно и
нужно да се развива. По тяхно мнение емоционалната интелигентност може да бъде
целенасочено формирана както у децата в процеса на обучение и възпитание (Salovey,1997), така
и у възрастните в процеса на специално организирани тренинги (Goleman, 1998: 383).
Спорен е въпросът за най-оптималния период за развитие на емоционалната
интелигентност. Някои автори считат, че сензитивният период за развитието ѝ е детството.
Привичките и уменията, които се изграждат в детска възраст, способстват формирането на
система от основни синаптични проводни пътища в архитектурата на нервната система, които
по-късно трудно се поддават на изменения. По мнение на тези учени, всички опити за сериозни
изменения на емоционалната интелигентност на възрастните изискват „преструктуриране” на
компонентите на висшата нервна система (Matthews, Zeidner, Roberts, 2004; Taylor, Ryan, Bagby,
1999: 339-354). От гледна точка на О. Власова, напротив, нервните пътища на мозъка
продължават да се развиват чак до средата на човешкия живот. Поради това се счита възможно
емоционалното развитие в периода на зрелостта, което се проявява в увеличаване на
способността за съзнателно регулиране на емоциите (Власова, 2005: 308).
Развитието на емоционалната интелигентност се разглежда от учените в два аспекта: по
посока на изучаването на онтогенетичните изменения в способностите за разбиране и управление
на емоциите (Власова, 2005: 308; Cherniss, Boyatzis, Elias, 2001) и в контекста на целенасоченото
(тренинговото) въздействие върху развитието на отделните страни на емоционалната
интелигентност (Манойлова, 2004-б:140; Приймаченко, 2006: 96-99; Saarni, 1999).
Развитието на емоционалната интелигентност на научна основа следва да се опира на
знания за нейните биологични и социални предпоставки (Андреева, 2011: 239). В основата на
биологичните предпоставки за развитието на емоционалната интелигентност са залегнали
вродените различия, касаещи функционалната асиметрия на мозъка, както и свойствата на
темперамента. Към тях могат да се отнесат:
- равнището на емоционална интелигентност на родителите;
- наследствените заложби на емоционална възприемчивост;
- съгласуваното взаимодействие на дясното и лявото полукълбо на мозъка при
преобладаване на дясното полукълбо;
- свойствата на темперамента;
- способността за емоционална „маркировка” и особеностите на преработката на
информацията.
Социалните предпоставки за развитие на емоционалната интелигентност включват:
- синтония, закономерно сменяща се от рационализация;
- степен на развитие на самосъзнанието;
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увереност в собствената емоционална компетентност;
равнище на образование на родителите и на семейния доход;
емоционално-благополучни отношения между родителите;
„възнаграждаваща социализация на емоциите” в семейното възпитание;
джендерни особености на възпитанието;
андрогенност;
емоционални знания и навици;
външен локус на контрола;
религиозност.
Социалните предпоставки се определят от характера на отношенията между съпрузите,
тяхното внимание към вътрешния живот на детето и избора на стратегия на възпитание, която
предполага формиране на адекватна самооценка и позитивен Аз-образ, развитие на самоконтрол
и способност за премерен/точен анализ на емоционалната информация.
В психологическата литература целенасоченото развитие на емоционалната
интелигентност се отъждествява с формирането на емоционална компетентност (Андреева, 2011:
216). Резултатите от изследванията, доказващи възможността за целенасочено развитие на
емоционалната интелигентност, потвърждават продуктивността на усилията за повишаване
както на нейното интегрално равнище, така и на изразеността на отделните компоненти с
помощта на външно, или тренингово, въздействие (Деревянко, 2008: 79-84; Манойлова, 2004-б:
18; Манойлова, 2004-в: 140; Cherniss, Boyatzis, Elias, 2001; Saarni, 1999).
Тренинговото развитие на емоционалната интелигентност предполага актуализация и
развитие на способностите за разбиране на емоциите, обучение в ефективни способи и прийоми
за управление на емоционалните състояния с последващо прилагане на получените знания в
практиката (Деревянко, 2008: 80).
В специализираната литература са разгледани характеристиките на фазите на
тренинговото развитие на емоционалната интелигентност, предложени са методи за развитие на
отделните ѝ компоненти, представени са програми за цялостното ѝ развитие, а така също и
изскванията при тяхното разработване. Към най-перспективните теоретико-приложни области за
разработване на модели за развитие на емоционалната интелигентност се отнасят сферите на
образованието,
организационната
психология,
геронтопсихологията,
съвременните
информационни технологии, клиничната психология (Андреева, 2011: 239).
Дж. Матюс, Р. Робъртс и М. Зайднер поставят редица изисквания към разработването на
програмите за развитие на емоционалната интелигентност. Такива програми трябва да се базират
на сериозна теоретична основа, а целите им да се фокусират върху основните компоненти на
емоционалната интелигентност. Всяка програма трябва да включва списък на ключови умения в
областта на емоционалната компетентност, които трябва да придобият обучаваните. Отбелязва
се, че най-ефективни се явяват мултимодалните програми, които са насочени към укрепване на
интелектуалното, емоционалното, социалното и физическото здраве. Разработването и
използването на програми на тренинги за емоционална интелигентност следва да се базират на
принципите на научна обоснованост, системност, отчитане на възрастовите и индивидуалните
особености на участниците. Всички участници в обученията трябва да осъзнават значимостта на
развитието на емоционалната компетност и да създават условия, които способстват
разрешаването на широк кръг от социални проблеми на обучаваните. Необходимо е да се
култивира практическото прилагане на придобитите умения във всекидневния живот. От
особено важно значение е и подготовката на квалифицирани обучители – учители и психолози
(Matthews, Zeidner, Roberts, 2004).
Когато се говори за теоретичните основи на програмите за усъвършенстване на
емоционалната компетентност, най-целесъобразни са те в рамките на хуманистичното,
поведенческото и когнитивното направление (Деревянко, 2008: 79-84).
В хуманистичната психология преимуществено се акцентира върху емоционалните
аспекти и чувствата, а не върху интелектуалните съждения и оценките. Тренингът за развитие на
ЕИ може да бъде насочен към стимулиране на пълно изразяване на чувства, които са свързани с
„вътрешния Аз”, както по вербални, така и по невербални канали; към диференциация и
разпознаване на обекта на чувствата; към опознаване на преживяванията, които са били
потискани и изкривявани. Крайна цел на тренинга е реорганизация на Аз-концепцията по пътя
-
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на асимилацията на по-рано непреработени преживявания (тренинг за личностно израстване),
развитие на способностите за рефлексия и саморегулация, емпатия и фасилитативно влияние
(тренинг за навици и умения).
В тренинга за развитие на ЕИ, разработен в рамките на поведенческото направление, се
акцентира върху произволните способи за управление на емоциите и тяхното експресивно
изразяване. Способите за развитие на ЕИ предполагат формиране на стереотипи на емоционално
поведение, съответстващи на социално-приемлива реакция; справяне с дезадаптивните форми на
емоционално поведение; овладяване на прийоми за саморегулация и навици за самоконтрол.
Крайна цел на тренинга е овладяването на способи на емоционалното поведение и експресивната
реакция в различни жизнени ситуации.
В когнитивния подход акцентът се поставя върху възможностите за овладяване на нови
способи за емоционално мислене, стимулиращо разбирането на емоциите и ефективното им
управление. Развиващите упражнения могат да бъдат насочени към осъзнаване на система от
когнитивни оценки; към диференциация и вербализация на диапазона от преобладаващи
емоционални реакции; към конструиране на адекватни и адаптивни емоционални реакции на
когнитивно равнище, във въображението и на ниво преки действия. Крайна цел на тренинга е
изменението на способите на мислене, които поддържат неадаптивното емоционално поведение.
Освен посочените по-горе, в съвременната психологическа практика се използват
разнообразни научни теории и подходи за развитие на ЕИ. Напр.: програмата за развитие на ЕИ,
предложена от М. Манойлова е разработена на основата на дейностния подход с ориентация към
акмеологическата теория за професионалното развитие (Манойлова, 2004-а: 60; Манойлова,
2004-б: 18; Манойлова, 2004-в: 140); концептуалната основа за развитие на ЕИ в труда на О.
Приймаченко е идеята за запечатването в съзнанието на образи на актуалното (реалното) и
идеалното (желаното) състояние на емоционално грамотния човек (Приймаченко, 2006: 96-99).
Системните характеристики на тренинга за развитие на ЕИ, с отчитане на
методологическите аспекти, са представени в Таблица 1 (Деревянко, 2008: 79-84):
Методологическо
направление
Хуманистично направление

Характер на тренинговото
въздействие
Недирективен

Обект на тренинговото
въздействие
Емоционални състояния

Цел на тренинговото
въздействие
Актуализация
на
способностите за разбиране и
управление
на
емоционалните състояние
Директивен
Емоционално поведение
Усвояване на прийоми за
Поведенческо направление
управление
на
емоционалното поведение и
експресивните реакции
Директивен
Емоционално мислене
Продуциране на способи за
Когнитивно направление
емоционално мислене
Таблица 1. Системните характеристики на тренинга за развитие на ЕИ (по С. Деревянко)

Специалистите определят като най-продуктивни следните методи за развитие на ЕИ:
игра, арттерапия, психогимнастика, поведенческа терапия, дискусионни методи (Деревянко,
2008: 79-84), моделиране, ролеви игри, обратна връзка, демонстрации, проектиране (Matthews,
Zeidner, Roberts, 2004) и др.
Игровите методи представляват набор от специални упражнения и задачи. Характеризират
се с полифункционалност на приложението – могат да бъдат насочени както към общите цели
(снемане на напрежението и тревогата, установяване на положителни емоционални контакти),
така и към решаване на частни целеви задачи (развитие на конкретни навици и способности, на
личностни качества).
Арттерапевтичните методи включват съвкупност от техники, основани на изобразителното
изкуство и творческата дейност. Основните видове арттерапия са терапия чрез рисуване,
музикотерапия, библиотерапия, приказкотерапия. В контекста на развитие на емоционалната
интелигентност посочените методи предполагат овладяване на умение за управление на
емоционалната сфера на основата на стимулиране на естетическите реакции.
Психогимнастиката се състои от комплекс упражнения, които предполагат изразяване на
преживявания и емоционални състояния с помощта на движения, мимика, пантомима.
Психогимнастиката е ефективно средство за оптимизация на перцептивната сфера на личността,
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тъй като стимулира развитието на емоционалния „език на тялото” (способността за изразяване
на собствените емоции и чувства посредством невербално поведение) (Деревянко, 2008: 81).
Дискусионните методи са ефективен способ за активизиране на тренинговата група за
колективно обсъждане на определен проблем. Основните дискусионни методи са групова
дискусия, групов самоанализ, анализ на проблемна ситуация (Осипова, 2002: 509).
Основните методи на поведенческа терапия са тренинг-релаксация, функционален
тренинг, имаго-метод (Осипова, 2002: 509). Тази група методи е насочена към формиране на
поведенчески стереотипи. Методът на релаксация е насочен към овладяване на способи за
саморегулация. Функционалния тренинг за поведение е основан на стимулиране на увереността
в себе си в различни ситуации на общеване. Имаго-методът предполага научаване на адекватни
модели на реагиране в трудни житейски ситуации.
Организацията на работа в тренинговите групи е насочена към оптимално обезпечаване на
условия за ефективно въздействие на тренинговото развитие на емоционалната интелигентност
(Робертс и др., 2004: 3-26).
Основните принципи при комплектоване на групите за развитие на ЕИ трябва да
съответстват на общите препоръки за формиране на тренинговите групи (относителна
хомогенност/хетерогенност, отсъствие на психически разтройства, доброволно участие,
количествен състав на групата). По мнението на С. Деревянко, допълнително условие за
комплектоване на групите е невключването в тренинговата група на участници с високо равнище
на формиране на ЕИ и нейните компоненти. Това се обуславя от факта, че засиленото развитие
на способностите за разбиране на емоциите на другите може да стимулира значително
повишаване на чувствителността, способстваща проявлението на депресивна и песимистична
окраска в настроението в напрегнати ситуации на междуличностното общуване (Chiarrochi, Dean,
Anderson, 2002: 197-209). Освен това, прекомерно развитата способност за управление на
емоциите усилва манипулативното отношение към околните (Робертс и др., 2004: 3-26).
По отношение на организацията на тренинговите занятия, най-разпространени са
следните режими на работа на тренинговите групи: тренинг в режим „маратон” ( по 7 – 10 часа
в продължение на няколко последователни дни); тренинг в режим „дълговременна група” (по 23 часа 1-2 пъти в седмицата в течение на няколко месеца). Продължителността на общия цикъл
тренингови занятия може да бъде различна в зависимост от целенасочеността на тренинга: от 2030 часа (тренинг за развитие на емоционалната интелигентност като способност) до 36-50 часа
(тренинг за развитие на личностни черти, свързани с емоционалната интелигентност)
(Деревянко, 2008: 82).
В заключение следва да се подчертае, че е от изключителна важност педагозите да
работят върху развитието на своята емоционална интелигентност, на емпатията, на способността
си да отчитат интересите на другите и да разбират както собственото си емоционално състояние,
така и това на другите. Защото професията на учителя изисква голямо емоционално отдаване и
именно емоционалната интелигентност е системообразуващият фактор за продуктивността на
педагогическата дейност, опосредстващ както придобиването на професионални знания и
умения, така и личностното развитие на учителя и на неговите ученици. И защото емоционалната
интелигентност е важна страна в професионалното израстване на педагога, определящо
съответствието между неговата личност и изискванията на професионалната дейност,
характеризираща се с позитивно отношение към бъдещето, с целева детерминация, с интеграция
на целите и личностно саморазвитие в контекста на триадата „способност – цел – бъдеще”.
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СПЕЦИФИКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ В ЦЕНТЪРА ЗА
ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА – ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ
КОМПЛЕКС – ШУМЕН
Виолета П. Константинова
ABSTRACT: This article explores the peculiarities of extracurricular activity as a major factor for the
development and education of the students' personality. Both the principles in which these activities are pursued
and the opportunities that they give for the formation of individuality are analyzed.
The main topic in the exhibition is the role of The children’s support for personal development center –
United child complex – Shumen in the out-of-school activity in the Municipality of Shumen. There are presented
in detail the individual club forms in the educational institution, systematized in two main areas of knowledge:
Science and Technology and Arts.
KEYWORDS: extracurricular activity, education, personality, socialization

Темата за личността и възпитанието винаги е била водеща в педагогическата теория и
практика у нас и в чужбина, но с навлизането на демократичните промени в българското
общество тя придобива изключителна важност и значимост (Йорданова, Балканска 1999, 7).
Причината за това се дължи на факта, че след 1989 г. в свободното време на учениците се
появяват и все повече набират скорост редица отрицателни явления като агресия, престъпност,
наркотици и др., чието неблагоприятно въздействие би могло да бъде минимизирано единствено
чрез колективните усилия на семейство, училище и извънучилищни институции.
През годините отношенията между училищата и центровете за извънучилищна работа
заемат важно място в теорията и методиката на педагогическата наука. Общата цел на тези
институции винаги е била формирането на подрастващите като личности, независимо от
спецификата им в сферите съответно на формалното и неформалното образование. Именно
неформалното образование като „комплекс от процеси, средства и институции, специално и
специфично разработени за нуждите на обучението и възпитанието, които обаче не са директно
насочени към даването на образователна степен“ (Николаева 2015, 40) стои в основата и придава
облика на извънучилищната социално-педагогическа дейност. От по-ранни публикации по
темата е известно, че тези занимания, насочени към обогатяване на индивидуалните качества на
обучаемите чрез включването им в различни клубове, кръжоци, школи, експедиции, състави и
др., се провеждат при спазване на няколко принципа: доброволност, инициативност, право на
свободен избор на видове и форми на дейност, социална ориентация, отчитане на възрастта и
индивидуалните особености, използване на формите на игри (Извънучилищната 2010, 41;
Седова, Толстолуцких 2006, 183-185; Тодорова 1993, 6-7). На базата на тези особености се
определят и основните функции на извънучилищното образование: образователна, възпитателна,
творческа, рекреативна, професионалноориентираща,
интегрираща, социализираща,
самореализираща (Извънучилищната 2010, 76-77). Организираната извънучилищна дейност
създава условия за по-бърза социализация на участниците в нея, стимулира развитието на
съзнанието им, дава възможност за осъществяване на разнообразни взаимоотношения с широк
кръг връстници, насърчава индивидуалността, творческото мислене и способността за вземане
на решения в трудни ситуации (Тодорова, Тодорина, Жирякова 1995, 13-14).
Основните центрове на извънучилищната дейност у нас са домове на културата, школи,
читалища, станции, както и преструктурираните през 2015 година Центрове за подкрепа за
личностно развитие на деца, наследници на Обединените детски комплекси. Според чл. 26, ал. 1
от Закона за предучилищното и училищното образование „Центърът за подкрепа за личностно
развитие (ЦПЛР) е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в
която се организират дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на
децата и учениците, както и дейности за развитие на техните интереси и способности. Тя не
осигурява завършването на клас и етап и придобиването на степен на образование“ (ДВ, 79, 2015,
8). В чл. 49, ал. 1 от същия законодателен акт се определят и функциите на това извънучилищно
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педагогическо звено: „развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в
областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта; кариерно ориентиране и консултиране;
превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и
ученици; ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности;
педагогическа и психологическа подкрепа; прилагане на програми за подкрепа и обучение за
семействата на децата и учениците с увреждания“ (ДВ, 79, 2015, 11). Именно чрез ЦПЛР се
гарантира и заложеното в Конвенцията на ООН за правата на детето „образование, насочено към
развитие на личността, талантите, умствените и физическите способности до най-пълния им
потенциал“ (ДВ, 32, 1991).
Един от първите центрове за извънучилищна дейност в България, след тези в София и
Сливен, е създаден в Шумен. Възниква през 1950 г. под името Окръжен пионерски дом и за кратко
време се утвърждава като водещо звено на неформалното образование в областта и региона. През
годините на своето съществуване тази образователна институция носи различни наименования:
Окръжен пионерски дом (1950-1987), Общински пионерски дом (1987-1990), Център за работа с
деца (1990-2000), Обединен детски комплекс (2000-2015), Център за подкрепа за личностно
развитие на деца – Обединен детски комплекс (2015-досега). Независимо от промените в името
си, тази институция запазва основната си задача – да подпомага талантливи и даровити деца като
им осигурява възможност за индивидуална изява в различните клубни форми. Цел на настоящата
публикация е да се откроят специфичните направления в дейността на тази образователна
институция, групирани в две главни области на познанието: „Наука и технологии“ и „Изкуства“.
Област „Наука и технологии“
Школа по математика – основната й задача е да подготвя за олимпиади, конкурси и
състезания деца с подчертан интерес към математиката. Темите на занятията се подбират от
водещи издания в областта като сп. „Математика“, сп. „Математика плюс“, сп. „Квант“, сп.
„Математика в школе“ и др. През периода й на съществуване възпитаници на школата са заемали
призови места в Зимните математически състезания „Атанас Радев“, Националните
математически турнири „Черноризец Храбър” и „Акад. Кирил Попов”, Националните
математически състезания „Хитър Петър“, „Вергил Крумов”, „Иван Салабашев”. Доказателство
за високия им професионализъм са и златните и сребърни медали в международните състезания
във Франция, Беларус, Казахстан, Индонезия, Хонг Конг, младежките балканиади по математика.
Школата е участвала в съвместни проекти с фондация „Отворено общество“, фондация „Америка
за България“, както и по Националната програма „Училището – територия на ученика“ в модул
„Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност“. Като признание за високите резултати,
през 2005 година школата по математика печели Наградата на Шумен в раздел „Ученическа
формация“.
Клуб „Информационни технологии“ – клубна форма за даровити деца, които проявяват
допълнителен интерес към информационните технологии и компютърните системи. Обучението
е разделено на две възрастови групи: от I до IV клас и от V до VIII клас. Долната възрастова група
работи с графични компютърни програми – Drawing for children, MS Paint, FreeCard, чрез които
създава компютърни рисунки, покани и картички. Горната възрастова група се занимава с
изграждането и представянето на компютърна презентация и създаване на собствени графични
изображения. Със създадените компютърни проекти и модели учениците организират изложба и
участват в общински, областни и национални състезания и конкурси – Регионално състезание по
математика, информатика и информационни технологии „Коледно междучасие“, национален
конкурс „Мадарски конник символ на историческото минало и европейското бъдеще на
България“, национален конкурс „Морето, морето, морето…“, регионален конкурс „Човекът и
космосът“, регионален конкурс „Приложното изкуство в народните обичаи от Коледа до
Васильовден“ и др.
Експедиция „Млад археолог“ – тази клубна форма е създадена през 2011 година и в нея
се включват ученици от I до VIII клас. Основните теоретически и практически занимания са
свързани с историко-археологическите паметници по българските земи и по света. Изработват се
модели и макети на папируси, на глинени съдове, на градове и крепости, с които децата от тази
клубна форма участват в редица конкурси и състезания. Част от практическите им занимания са
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посещенията на исторически музеи и археологически обекти, както и участието в теренни
археологически проучвания.
Шуменски детски парламент – създаден е през 2005 година и в него участват изявени
ученици, представители на почти всички средни училища в Шумен. Тази клубна форма насърчава
и стимулира самоорганизирането на младите хора по обществено значими проблеми и повишава
личната им отговорност при общуването, както в семейството и обществото, така и с местните и
училищните власти. Дейността му е насочена към иницииране на общински, регионални и
национални изяви, кампании, конкурси, дискусии, работни срещи, празници, проекти и др. Децата
от парламента традиционно участват в редица благотворителни мероприятия като изложбатабазар „За една по-добра Коледа“, кампаниите „Прегърни, пожелай и предай“, „Да закичим Шумен
с мартеница“ и др.
Ученически литературен клуб „Сладкодумци“ – утвърдена форма с дългогодишни
традиции в Центъра за подкрепа за личностно развитие на деца – Обединен детски комплексШумен. В нея се работи за доразвиване на поетическите и творчески способности на даровити
деца с цел създаване на художествени литературни творби. Учениците от клуба участват със свои
произведения в национални, регионални и общински конкурси – Несебър, Варна, Бургас,
Севлиево, Силистра и Карлово, където заемат призови места.
Клуб „Журналист“ – традиционна клубна форма, която има за цел да запознае ученици от
V до ХІІ клас с особеностите на журналистиката и видовете публицистични материали. Младите
журналисти се обучават да пишат статии, да вземат интервюта, да отразяват проведени изяви в
града. Два пъти годишно клубът издава свой вестник „Лексикон”, чиито броеве са тематично
свързани с Националните хорови и театрални празници, с Първи март, или с Първи юни. На
страниците му намират място и лично творчество, интервюта с видни шуменци, анкети по важни
за обществото теми, забавни игри, кръстословици и ребуси. Вестникът се разпространява в голяма
част от училищата в областта, като в подготовката му се включват всички членове на клуба.
Област „Изкуства“
Хор „Бодра песен“ – представителният хор на град Шумен е основан през 1963 г. Негов
създател и пръв художествен ръководител и диригент е проф. Венета Вичева. В хора пеят
момичета и момчета от всички училища в града. Приемът на нови хористи се реализира в началото
на всяка учебна година, като се приемат музикални деца в училищна възраст, които обичат да пеят
и желаят да усъвършенстват таланта си. Сформира се подготвителен състав на хора, в който
децата придобиват хорово-певчески умения. Основната концертна дейност на хора се
осъществява от концертния състав, в който пеят по-големи момичета и момчета (12-18 годишни),
преминали първоначалния етап на обучение.
Със своя талант и надареност децата и техните ръководители се нареждат сред водещите
хорови колективи в страната и в чужбина. Хор „Бодра песен” участва със свои изпълнения в
тържествените концерти на град Шумен, концертира съвместно със смесен хор „Родни звуци”, с
Шуменска филхармония, солисти. Участва в престижни международни и национални музикални
събития и хорови фестивали. Младите хористи са носители на първи награди от международни
хорови конкурси в Дебрецен, Унгария; Арецо, Италия; Неерпелт, Белгия; Варна, България;
Анталия, Турция; Москва, Русия и др. Хор „Бодра песен” има успешни изяви на сцените в Чехия,
Унгария, Италия, Белгия, Русия, Германия, Румъния, Гърция, Полша, Франция, Турция,
Словакия, Словения, Австрия. Два пъти получава званието „Посланик на Европейската култура
по света“, „Музикант на годината“ в категорията „Ансамбли“ на БНР, лауреат на Първите
национални музикални награди „Проф. Панчо Владигеров“. Носител на Наградата на Шумен в
раздел „Музика“, на специалната награда от Първия национален хоров празник „120 години Петко
Стайнов“, на статуетката на Съюза на музикалните и танцови дейци „Кристална лира 2010“
(Вичева, Пламенов, Добрева 2016, 186; Узунова 2017, 8). Удостоен е с второто по значимост
държавно отличие – орден „Св. Св. Кирил и Методий“ I степен, както и с медал „За заслуги към
Българската народна армия“.
Хор „Бодра песен” е домакин на Международните детско-юношески ученически хорови
празници „Добри Войников” – Шумен, които се провеждат от 1971 година без прекъсване всяка
нечетна година.
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Детски танцов ансамбъл „Веселяче“ – създаден през 1965 г. В него участват деца на
възраст от 6 до 15 години, които развиват добре своя танцувално-артистичен талант в областта на
българското народно творчество. В репертоара им има над 15 танца от всички етнографски
области на страната и произведения на утвърдени детски хореографи. През годините ансамбълът
реализира богата концертна дейност в страната и в чужбина. Те имат успешни изяви на
престижните сцени в Националния дворец на културата и Националния дворец на децата в София.
Лауреат е последователно на ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ републикански фолклорни фестивали, носител е
на орден „Кирил и Методий”, ІІ степен. През 2006 г. получава Наградата на Шумен за култура и
изкуство в категорията „Ученическа формация“.
Успешна е дейността на ансамбъла и в чужбина, където печели различни призове на
младежките фестивали в Испания, Германия, Сирия, Унгария, Русия, Грузия, Монголия,
Финландия, Македония, Турция, Шотландия, САЩ. ДТА „Веселяче” е единственият български
състав поканен за участие в международния фолклорен фестивал в Хонг Конг през август 2002
година.
Детско-юношески театър „БИС“ – създаден е през 1990 година, като първата сценична
изява на младите актьори е постановката „Джуджето и седемте Снежанки” по Ст. Цанев. В
репертоара на ДЮТ „БИС” се включват творби от български и чужди автори – Шекспир,
Андерсен, Р. Бърнс, Л. Милс, Д. Войников, В. Петров, Елин Пелин, Й. Радичков, Ст. Цанев, Ран
Босилек, П. Панчев, Н. Павлов, Ст. Стратиев и др.
С успешното си представяне в театрални конкурси и фестивали ДЮТ „БИС” участва
активно в културния живот не само на община Шумен, но и на национално ниво. Съставът има
основна роля при организацията на Националните ученически театрални празници, които от 1995
г. до днес са се превърнали се в обединяващ форум на театрални състави от България и чужбина.
През годините младите актьори са получили много дипломи, грамоти, награди – Първа
награда в І Ученически театрален фестивал „Климент Михайлов”, Русе; Втора награда в детския
фестивал „Приказка за теб”, Варна и др. Те реализират свое участие и извън България на
Карнавала на цветята в Дебрецен – Унгария.
Школа „Дърворезба“ – от февруари 2005 година в тази школа даровити деца усвояват
тайните на един от най-старите български народни художествени занаяти – дърворезбата.
Учениците се запознават с основни техники при художествената обработка на дърво,
преминавайки през различните етапи на работа, за да достигнат до съвършенството на релефната
дърворезба. Изработват се пана, кукерски маски, пластики, рамки. По-големите ученици усвояват
и дървостругарството, чрез което правят солници, гаванки, свещници, часовници и бижутерия.
Голяма част от произведенията на школата участват на международни и национални конкурси,
където печелят множество различни награди.
„Арт“ школа – в нея творят ученици на възраст между 6 и 18 години. Те се изявяват в
различните направления на изобразителното изкуство: живопис, графика, малка пластика и
приложни изкуства. Обучението в школата подкрепя развитието на творческото въображение и
уникалният талант на всяко дете, формира отношение към красотата и света на изкуството
предоставя възможност за самостоятелна творческа дейност. Всяка година възпитаници на
школата участват и са носители на награди в редица регионални, национални и международни
изложби, конкурси, пленери и фестивали. Сред най-значимите участия са международните
изложби и конкурси в България, Румъния, Сърбия, Македония, Турция, Чехия, Франция, Украйна,
както и в Европейския парламент в Брюксел.
Школа „Китара“ – в нея се развиват музикалните умения и способности с помощта на
различни технически упражнения. Децата се обучават сами да разчитат и интерпретират
музикални откъси и пиеси. Участниците в школата изнасят концерти по различни поводи и
печелят престижни награди от национални и международни конкурси, като например
традиционния музикален фестивал „Дни на класическата китара“ Варна, Международния детски
фестивал „Слънце, радост, красота“ Несебър и др.
Школа „Поп и джаз пеене“ – в нея децата се научават на правилно дишане, звукоизвличане
и микрофонна техника с помощта на разпевни и технически упражнения. Репертоарът се подготвя
според спецификата на различните гласове на учениците. Участниците в школата са носители на
награди от различни национални и международни конкурси: Национален детски фестивал
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„Звезден път“ Разград, Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“ Шумен
и др.
Школа „Цигулка“ – създадена е през 1993 г., като в нея се обучават ученици от различни
възрастови групи. Школата по цигулка дава възможност на участниците в нея да се включват в
радиоконкурси, както и да правят записи в Българското национално радио. Децата от тази
извънучилищна форма имат множество награди и участия в национални и международни
фестивали и конкурси. Възпитаничка на школата е била два пъти солистка на симфоничния
оркестър в града, други работят в Софийската Национална опера, както и в престижни музикални
училища и музикални академии у нас и в чужбина.
Школа „Народно пеене“ – създадена през 1975 г. През школата са преминали много деца
обичащи българския фолклор, които се обучават за овладяване на техниката при пеене, ритмика,
орнаментика, звукоизвличане. Учебният материал е съобразен с гласовите и певческите
възможности на учениците. През годините с изпълненията си децата са получавали множество
награди от национални и международни конкурси и фестивали. Много от възпитаниците на
школата продължават обучението си в музикални училища в София, Варна, Националното
училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ – Котел, Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство – Пловдив.
Клуб „Устни хармоники“ – основан през 2014 г. Това е единственият клуб в страната,
извършващ обучение по устна хармоника. Децата от клуба не само усвояват умения за свирене на
устна хармоника, но създават инструментален състав, участвал в десетки концерти в Шумен и
страната. Записват аудио компактдиск, участват в концерт с Филхармония Шумен и Плевенската
филхармония. Участват и в множество благотворителни концерти.
На база на представения преглед могат да се откроят следните специфични особености на
образователната дейност в Центъра за подкрепа за личностно развитие на деца – Обединен детски
комплекс – Шумен:
1. Преобладават клубните форми в направление „Изкуства“. Това се дължи както на
утвърдените традиции на град Шумен като център на музикалното и театралното творчество, така
и на спецификата им като форми, даващи възможност за развитие на таланти, извън
образователния процес в средните училища;
2. Някои от клубните форми, като например клуб „Млад археолог“ и клуб „Устни
хармоники“, се срещат само в ЦПЛР-ОДК-Шумен. Причината за появата и утвърждаването на
първата е в богатото културно-историческо минало на Шуменския регион и по-конкретно на
разположените в близост стари столици Плиска и Велики Преслав, култовият център Мадара,
Шуменската крепост. Втората клубна форма е създадена сравнително късно и съществуването й
се дължи най-вече на факта, че нейният ръководител Владимир Лечев е един от малкото виртуози
у нас в свиренето на устна хармоника;
3. В повечето от клубните форми на ЦПЛР-ОДК-Шумен децата и техните родители се
записват по собствена инициатива. Изключение от тази тенденция е Шуменски детски парламент,
където предложенията за участие в него се правят от ръководствата на училищата в региона;
4. Основният фактор за популярността на ЦПЛР-ОДК-Шумен сред ученици, родители,
общественост са многобройните спечелени конкурси, фестивали, състезания и др. Именно те
дават възможност за личностно формиране и израстване и са определящи за предпочитането на
тази педагогическа институция при избора на място за извънучилищните занимания на децата.
Направеният анализ представя специфичните черти в дейността на ЦПЛР-ОДК-Шумен,
които го открояват както сред обучаващите институции в община Шумен, така и сред други
центрове на неформалното образование в България. Утвърдилият се в годините на досегашното
му съществуване му облик има трайно влияние върху обществения живот на града, което
гарантира ясна перспектива и за по-нататъшното му развитие.
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СИНКУЕЙН – СЪВРЕМЕННА ТЕХНИКА В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ
Гергана Н. Щерева
ABSTRACT: The article provides information regarding the nature and application of the Cinquain
technique in Bulgarian language and literature education in elementary school as a means of optimizing the
learning process, enriching pupils' vocabulary and creative activity. The aim of the presented innovative technique
is to provoke pupils' interest in learning content and to increase their learning motivation. Methodological ideas
for the introduction of the Cinquain technique in Bulgarian language and literature classes are introduced as well
as planning of lessons with application of the innovative techniques.
KEY WORDS: Cinquain, innovative technique, Bulgarian language education, elementary school, first
grade.

Използването на нови техники и методи на преподаване и учене е гаранция за
качествено образование, което формира личности с широк мироглед и интереси.
Създавайки условия провокиращи детето към извършване на активни самостоятелни
действия, прилагането на съвременни техники в обучението на учениците от една страна
формира и усъвършенства личностните качества на обучаемия ‒ неговите
комуникативни умения, ценностна ориентация и социални навици. От друга страна,
изгражда у личността готовност и умения за самоусъвършенстване, получаване на нови
знания, активизира нейния комуникативен потенциал.
Обучението по български език и литература играе основна роля за формирането и
развитието на личността, тъй като езикът е основно средство за общуване, за усвояване
формите на социално взаимодействие и поведение, за опознаване на действителността,
за интелектуалното развитие и приобщаването на личността. Днес обучението по
български език и литература в началната степен на образование се развива динамично,
следвайки тенденциите и изискванията за интегриране на българската образователна
система с европейската, за постигане на целите на националните образователни
стратегии. За повишаването на езиковата компетентност на учениците е необходимо
прилагане на съвременни педагогически стратегии.
Специфичните особености на децата в началната степен на образование изискват
въвеждане на адекватни методи, средства и техники, които да стимулират
познавателната им активност. Учителят в началните класове ежедневно трябва да
използва в уроците си педагогически иновации, с които да събуди у учениците си
интерес към преподаваната материя и желание за самостоятелно разширяване на
знанията, придобити в урока, да създаде нетрадиционна среда, в която новите знания да
бъдат поднесени по завладяващ начин.
В началните класове учителите ежедневно се сблъскват с немалко проблеми,
свързани с речевата култура на учениците – беден речников запас, неумение за
съчиняване на текстове, затруднения при разбиране и преразказ на прочетеното.
Необходимо е ежедневно педагогическо въздействие за развитието на устната и
писмената реч на децата.
Един от ефективните методи, който активизира познавателната активност и
способства за развитието на речта е работата, свързана със създаването на синкуейн –
неримувано стихотворение.
Иновативността на тази методика се състои в това, че създава условия за развитието
на детската личност, способността за критично мислене, анализ и обобщаване на
информация. Синкуейнът, се явява удобен метод за усвояване и проверка на езиковите
знания и умения на учениците от началната училищна степен.
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Терминът „синкуейн“ произлиза от френската дума „cinque“ - (пет) и в превод
означава „петостишие“. Това е неримувано стихотворение, в което в много кратка
форма са изразени знания, чувства, асоциации и мнение по даден въпрос, предмет или
събитие. Идеята за създаването на тази стихотворна форма е на американката Аделаиде
Крепси в началото на миналия век на принципа на японската поезия Хайку и Танка. В
резултат се получил Синкуейн – кратка петстишна стихотворна форма, носеща
синтезирана информация. Има няколко разновидности, различаващи се по начина на
образуване. Крепси създала традиционната форма, съдържаща 22 думи. Нейната
формула е 2-4-6-8-2, където цифрата означава броя на думите във всеки стих. В
американските училища още преди 100 години започнали да използват дидактическата
форма на синкуейна. При нея е важна не толкова структурата, а смисловата информация,
която носят стиховете и принципите за тяхното построяване.
„При преминаването си в образователната практика дидактическото петостишие
губи строгата зависимост от броя на думите във всеки стих, но запазва броя на самите
стихове. Дидактическото петостишие се базира на други изисквания, продиктувани от
особеностите на училищното образование и обвързани със съответната учебна
терминология“ [1, 4].
Тази стихотворна форма е навлязла в руската образователна система през
последното десетилетие на миналия век и руските педагози споделят добри практики при
използването ѝ в езиковото обучение.
„В българската образователна система този похват почти не се използва, въпреки
че съдържа солиден потенциал за обучението по български език, а както показва руската
му употреба, също така и в обучението по всички учебни предмети на различните етапи
и образователни степени“ [1,4].
Съставянето на петостишие изисква от ученика добро познаване на темата, умения
да подбира най- важните елементи, да прави изводи и да изразява своето мнение с кратки
заключения. Краткото стихотворение се пише по определени правила.
 Първи стих – това е темата на синкуейна. Представена е от една дума (обикновено
съществително име или местоимение), което означава обект или предмет, за който
става дума;
 Втори стих - състои се от две думи ( най-често прилагателни или причастия),
които описват признаците на избрания обект или предмет;
 Трети стих - с помощта на три глагола или деепричастия се описват
характерните за обекта действия;
 Четвърти стих – представлява фраза от четири думи, с които авторът изразява
своето лично отношение към описвания предмет или обект. Може да бъде
изречение, съставено от автора или пословица, поговорка, цитат, крилата фраза ;
 Пети стих – състои се само от една дума, обикновено съществително име, която
изразява личното отношение и асоциациите на автора свързани с даденото
понятие. Много често се използва синоним на думата от първия стих;
При писане на синкуейн в уроците в началното училище се допускат някои
отклонения от основните правила. Например за подобряване на текста в четвъртия стих
може да се използват три или пет думи, а в петия стих – две думи. В началните класове,
тъй като терминът стих все още не е познат, се използва думата ред.
При въвеждане на дидактическото петостишие е необходимо да се разработи
подходяща методика, съобразена с възрастовите особености на учениците от различните
класове. Най-напред учениците се запознават със същността на синкуейна. След това
учителят обяснява правилата, за написване на петостишието и за по-голяма нагледност
представя няколко примерни синкуейна. Стъпките за съставяне на синкуейна се
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записват на дъската. Едва след това се обявява темата и времето, за работа. Добре е,
преди да се пристъпи към самостоятелна работа, учениците да съставят синкуейн
колективно, напътствани от учителя. Трябва да се започне с познати понятия и интересна
тема.
Освен традиционното съставяне на синкуейн са възможни и други варианти за
работа с него в часовете по български език и литература.
1. Редактиране (корекция) на готов синкуейн с цел неговото усъвършенстване.
На учениците се предоставя синкуейн с допуснати отклонения от правилата за
съставяне. От тях се изисква да открият грешките и да ги поправят. Този вариант е
особено удачен при началните опити за писане на синкуейн.
2. Дописване на синкуейн.
От учениците се изисква да анализират зададено от учителя петостишие, да открият
липсващата част и да я попълнят.
Може да се предложи синкуейн, в който липсва първият стих (без тема). Опирайки
се на останалите четири стиха, учениците трябва да определят липсващия стих.
Например:
……
Бяло, нежно
Цъфти, ухае , радва.
То е предвестник на пролетта.
Свежест.
3. Съставяне на текст, на основата на предварително написано петостишие.
 кратък разказ;
 сбит преразказ
 кратко описание;
Думите и фразите, използвани в синкуейн, служат като опорни думи при
създаването на новия текст. Във втори клас, в часовете по формиране на комуникативноречеви умения, петостишието може да се използва при подготовката за създаване на
продуктивен и репродуктивен текст. Например по темата „Описвам животно“, при
описанието на петел, може да се предостави петостишие с липсващ първи стих.
………
Пъстър, ранобуден
Кукурига, кълве, буди всички
Обича зрънца и гони кокошките.
Гласовит певец
Децата допълват петостишието и определят темата на съчинението и вида му –
(съчинение-описание). Следвайки стиховете съставят план на съчинението и пишат
описанието.
Дидактическото петостишие може да послужи като основа за съставяне на
гатанки. Учениците сами избират тема и съставят петостишие. Разменят думите от
първия и последния ред. На първия ред поставят синоним на съществителното, за което
е гатанката, а последният стих се явява отговорът ѝ.
Зверче
Малка, пухкава
Скача, гризе, събира лешници
Живее в хралупа .
Що е то? (катеричка)
Прилагането на синкуейн в уроците по български език и литература в началната
степен на образование може да бъде организирано чрез различни форми на работа.
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 Групово писане на синкуейн под ръководството на учителя;
 Работа по двойки;
 Групово , със състезание между групите за най добро изпълнение;
 Самостоятелно съставяне на синкуейн в хода на урока;
 Самостоятелно, при изпълнение на домашна работа;
 Самостоятелно, като контролна работа;
Работата със синкуейн се харесва на учениците, защото съставянето му е във
възможностите на всички. Те много бързо натрупват опит и умения и сами се убеждават,
че писането на такова „интересно“ стихотворение е лесно, интересно и забавно. Тази
техника дава възможност за усвояване на важни термини, понятия, изясняване
същността на темите, заложени в учебното съдържание в 1. ‒ 4. клас. При съставянето
на петостишие всеки ученик показва своя талант. Ако стихотворението е емоционално и
изразява точно същността на темата, то обучаемият се е справил със задачата. За да
улесни учениците в работата им по съставяне на петостишията, учителят трябва да
подбере интересни и понятни за тях теми.
В 1. клас акцентът в езиковото обучение на учениците пада върху ограмотяването
и развитието на устната реч. Във всеки урок по български език работата на
първокласниците е свързана със структуриране на речта, правилен подбор на думи и
подреждането им в изречение. Петостишието е отличен помощник на педагога в
часовете по български език и литература.
В настоящата статия се предлагат методически варианти за въвеждане на
петостишието в уроците по български език и литература в 1. клас. Уроците бяха
проведени в 1.клас в СУЕО „А. С. Пушкин“ гр. Варна.
Работата по създаване на петостишие започна в следбуквения период. В часовете
по самоподготовка и занимания по интереси първоначално децата се запознаха с
понятията „думи - предмети“, „думи - признаци“ и „думи-действия“. За по-лесно
осмисляне на понятията се използват дидактични игри - „Познай думата“ и „Къде
живеят думите“.
Игра „ Познай думата“
Учителят назовава съществителни имена, прилагателни имена и глаголи, а
учениците реагират с предварително уговорени движения.
За дума – предмет – седят неподвижно на чина.
За дума признак – кръстосват ръце пред гърди.
За дума – действие – плясват еднократно с ръце.
Игра „Къде живеят думите“
На дъската са поставени три плика с апликирани къщички. На децата се обяснява,
че това са домовете на думите. В първата къщичка живеят „думите – предмети“ във
втората , „думите - признаци“ , а в третата - „думите - действия“. Класът се раздели на
три отбора и всеки отбор получи листчета с думи. Първи отбор поставя листчета в
първия плик, вторият в средния плик, а третият в последния. На първо място се класира
отборът, който не е допуснал нито една грешка. След усвояването и осмислянето на
понятията „думи - предмети“, „думи - признаци“ и „думи-действия“, на децата се
предложи нова игра, която да послужи като опорен материал, за съставянето на
петостишие.
Игра „Стълбичка“
Учителят обясни на учениците правилата на играта, които са идентични с
алгоритъма за създаване на петостишие. На дъската бяха записани стъпките, за да са на
разположение на обучаемите по време на работа.
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На най-горното стъпало: една дума‒предмет.
На по-долното: две думи признаци, описващи предмета.
На следващото: три думи действия свързани с предмета.
На следващото: едно изречение за предмета.
На най-долното стъпало една дума предмет, за която се сещаме, като чуем
думата от първия ред .
По време на играта учителят записваше думите на дъската, а учениците в
тетрадките си.
На най- горното стъпало ‒ една дума – предмет. За тема на синкуейна бе избрана
дума, която е понятна за децата (куче).
На второто стъпало ‒ две думи – признаци, които най-добре описват кучето.
Чрез въпросите „Какво е кучето на цвят?“, „ Каква козина има?“ , „Какво е по
характер?“, вниманието на децата се насочи към думите признаци, които най добре
описват кучето.
На третото стъпало ‒ три думи ‒ действия, които показват какви действия
извършва кучето . Какво прави?
На четвъртото стъпало записваме едно изречение . Какво мислите за кучето?
Какво бихте казали за него с едно изречение?
На последното стъпало ‒ дума, с която можем да заменим думата „ куче“
Учителят задава на учениците насочващи въпроси, които да провокират у тях
асоциации, свързани с думата „куче“.
Последният ред най-много затрудни децата и се наложи помощ от страна на
учителя.
Куче
Мило, игриво
Лае, ръмжи, пази
Кучето много обича кокали.
Домашен любимец
С оглед възрастовите особености и опита на децата, създаденото петостишие не се
назовава с истинския термин. На учениците се казва, че са сътворили стихотворение от
пет стиха. Беше им обяснено, че това е малко по- особено стихотворение, което е
измислено от японски поети. В работата по създаване на петостишие се излиза от
класическия алгоритъм за създаването му. Както беше споменато по-горе, при
дидактическото петостишие се допуска промяна в броя на думите в отделните стихове.
На децата бе обяснено, че на втория ред могат да поставят и думи предмети, а на
последния ред две и повече думи.
Учениците бяха ентусиазирани през целия процес по създаването на петостишието
и се чувстваха горди, че са автори на стихотворение. Разбира се, трябва да се спомене,
че активността на децата не беше еднаква. Както беше отбелязано по-горе, учениците се
затрудняват при петия стих. Бедният речников запас и липсата на житейски опит се
явяват пречка при формирането на асоциации по зададената тема.
На по-късен етап, след усвояване на алгоритъма, на учениците се поставя тема
избрана от учителя, а те работят самостоятелно. В час по четене, след запознаване със
стихотворението на Ст. Михайловски – „Кирил и Методий“, на етап Затвърдяване на
новите знания, на учениците беше поставена задачата да съчинят петостишие за двамата
братя.
Урок по четене
1.
клас
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Тема на урока: Кирил и Методий – С. Михайловски
Цели:
1. Усвояване на умения за четене с разбиране на малки по обем художествени
текстове.
2. Усъвършенстване на четивната техника.
3. Обогатяване на речниковия запас на учениците.
4. Развиване на умение за рецитиране на стихотворение.
5. Развиване на уменията за съставяне на синкуейн.
6. Възпитаване в чувство на национална идентичност.
Очаквани резултати:
1. Учениците четат художествен текст гладко, изразително и с разбиране.
2. Първокласниците умеят да рецитират стихотворение и да предават чувствата и
отношението, което то поражда.
3. Учениците умеят да формулират кратки отговори на въпроси по съдържанието
на изучавано произведение.
4. Умеят да създават синкуейн по зададена тема.
Ход на урока
Затвърдяване на новите знания:
- Днес научихме много за живота и делото на Кирил и Методий. Четохме
стихотворението, посветено на двамата братя. Много български писатели са написали
стихотворения за тях. Наближава 24 май, денят, в който славим Солунските братя. Хайде
и ние да напишем стихотворение за Кирил и Методий . Вие съставихте чудесни
стихотворения за родината. Да си припомним стъпките.
Преди пристъпване към работа се припомниха стъпките за създаване на
петостишие и децата дадоха своите предложения за всеки стих.
- На първия ред ще запишем Кирил и Методий.
- Какво ще запишем на втория ред? Припомнете си думите, с които ги описахме.
Учениците дават своите предложения за думи признаци.
Свети, велики, славни.
- Кои думи ще предложите за третия ред? Припомнете си делата, които са
извършили двамата братя.
Създават азбука, пишат, четат, учат, просвещават, зоват.
- На четвъртия ред трябва да съставим едно изречение за Кирил и Методий. Можете
да запишете всичко, което знаете за двамата братя. Дайте своите предложения.
Кирил и Методий са написали българската азбука.
Кирил и Методий са светци.
Кирил и Методий ни водят към светли бъднини.
Двамата братя са велики творци.
На празника славим Кирил и Методий.
Солунските братя създали кирилицата.
- За коя дума се сещате, когато чуете имената на двамата братя.
Солунски братя, азбука, българските букви, 24 май, празник, писменост, химн,
Върви народе възродени.
Учителят записа предложенията на дъската, за да са в услуга на учениците по време
на работа. Учениците подбраха по свое усмотрение най-подходящите думи и изрази и
построиха своите петостишия.
Кирил и Методий
Велики, славни
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Зоват, учат, просвещават
Кирил и Методий създали българската азбука.
Солунски братя
Кирил и Методий
Велики, свети
Създали азбука, учат, зоват
Солунските братя са велики творци.
24 май
По желание, някои от децата представиха творбите си пред групата. Обсъдиха се
успехите и грешките им, с цел подобряване на техниката на работа. Въпреки
предоставените опорни думи творбите на децата са уникални, със собствен характер и
звучене. Естествено някои от творенията са много точни и емоционално украсени, а
други по-бедни и с неточно употребени думи и „постни“ изречения. Най-сполучливи
петостишия съставиха децата с по-богата словесна култура и отлична четивна техника.
Подобни резултати са показателни за възможностите, които предоставя тази
съвременна техника в обучението по български език и литература в началните класове.
Постоянната работа по създаване на петостишия обогатява запаса от думи и улеснява
работата в часовете по български език и литература. Използването на иновативни
техники осигурява интерактивна среда, повишава качеството на образователния процес
и допринася за възпитанието и емоционалния комфорт на учениците.
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КОНЦЕПЦИИ ЗА ОБЯСНЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ В
МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ ВЗАИМООТНШЕНИЯ
Здравка Н. Костова
ABSRACT: In the article are introduced different understandings of the term ‘’conflict’’ and it is looked in
the following theoretical directions in explaining the conflicts like phenomenon of the interpersonal relationships:
philosophical-sociological, functiona, intrapsychiatric, inter-psychicand cognitive.
KEYWORDS: conflict, psychoanalysis, behaviorism, cognitive direction.

Постановка на въпроса
Понятието „конфликт” се използва във всекидневната лексика и в научната
терминология. Анализът на специализираната литература показва, че това понятие се
изучава продължително време от представителите на философията, психологията и
социологията. Те приемат, че конфликтите са неотменим елемент в социалния и
индивидуалния живот на хората. Конфликтите изпълняват както позитивни, така и
негативни функции в човешката активност, затова те трябва да се регулират.
Изучаването на проблема за конфликтите като самостоятелен проблем от съвременната
наука започва относително късно ‒ едва в началото на ХХ век, въпреки че хората от найдълбока древност са се интересували от причините за военните стълкновения, враждата
и конфронтацията. В съвременната конфликтология се изхожда от положението,че
конфликтите са естествени и закономерни характеристики на социалните отношения. Те
се проявяват в различни форми и могат да бъдат както деструктивни, така и с
конструктивен характер, което означава, че те могат да бъдат съзнателно контролирани
и направлявани.
Думата конфликт произлиза от латинското”confliktus”, която означава ”да удариш
едновременно”. Конфликтът може да бъде определен като неразбирателство,
противоречие между двама или повече човека. В различните речници понятието
„конфликт” се определя чрез близки по значение или синонимни думи и понятия, като:
спор, конкуренция, разногласие, скандал, борба, съперничество, единоборство,
несъвместимост, но безспорно неизменен елемент на това понятие е стълкновението на
две или повече противоположности.
С приблизително същото значение понятието „конфликт”се среща и в други езици
(Речник…, 1989: 43). Например, от латински - “conflictus”: ”con”-със и “fligo’-блъскам;
английски - ”conflict”; френски - “conflit”; немски -“konflikt” и се определя като:
 Стълкновение на противоположни интереси или несъвместими ценности и
възгледи.
 Емоционално вълнение, безпокойство, напрежение, възникващо в резултат на
стълкновението, невъзможността да се задоволят едновременно противоположни
желания.
 Психична борба, възникнала в резултат на взаимно функциониране на
едновременно изключващи се потребности, желания или стремежи.
 Противопоставяне в отношенията между хората, идеи и интереси.
 Състояние на открита, продължителна борба, включително и военни действия.
Теоретични направления в обяснението на конфликтите
 Философско-социологическото направление.
Това направление разглежда конфликтите като силни социални противоречия
между различни етноси, класи, съсловия, държавни образувания. Същността на
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социалните конфликти се разкрива като междуличностни отношения и взаимодействия,
които се проявяват на макроструктурните нива на обществото.
Първоначалното описание на проблематиката във философско-социологическото
направление за изучаването на конфликтите е свързано с проучването на различните
борби в човешкото общество, които намират най-красноречив израз в проучванията и
разработките на представителите на социал-дарвинизма. Учените от това направление
отъждествяват конфликта с борбата като основна форма на социалното взаимодействие.
По-късно някои социолози защитават тезата, че съществува хармония, съответствие и
вътрешна съгласуваност между всички елементи на социалната система, което означава,
че обществото е устойчива, стабилна и интегрирана система, която функционира в
единство. Именно това обуславя разбиранията им, че конфликтите са едни аномалии в
живота на обществото и трябва да бъдат преодолявани.
Основните постулати на привържениците на философско-социологическата
концепция са следните:
 Борбата е присъща на човешкото общество;
 Социалните конфликти не могат да бъдат напълно разрешени;
 В борбата се осъществява и взаимодействие.
В рамките на философско-социологическото направление са разработени
функционалната концепция и теорията за равновесието.
Създателят на функционалната концепция Толкът Парсънз смята, че в обществото
съществува функционално единство и вътрешна съгласуваност между различните
подсистеми. Ако се разруши това единство възниква конфликт, като конфликтите в
обществото се разглеждат като вид заболяване.
Представителите на теорията за равновесието смятат, че динамиката, изменението,
промяната са нормални състояния на обществото. Тази теза е противоположна на
предходната, тъй като от нея следва, че конфликтите са естествените движещи сили на
обществото. В социологията концепцията е представена от К. Маркс и Г. Зимел
(Гришина, 2001). Те описват процесите на борби и конфликти в обществото. Тази
концептуална основа продължава с трудовете на Р. Дарендорф и Л. Коузър, които
очертават съвременната линия в теорията на конфликтите. Те именно осъществяват
прехода от теоретичното описание на проблема към опитите за практическото му
регулиране, поради което се смятат за основоположници на конфликтологията.
Дарендорф смята, че предпоставка за поява на социалния конфликт е феноменът
„господство” – невъзможността всички да получат власт неминуемо предизвиква
конфликти, като най-отчетливата им форма са революциите. Т. е. социалният конфликт
винаги е бил и ще бъде присъщ на всяко едно общество поради съществуването на
различни интереси между членовете му. Социалният конфликт също така може да се
разглежда и като условие за осъществяване на промени, като стимул за глобалните
промени в обществата. При този модел акцентът е поставен върху различията между
хората, както и върху факта, че колкото по-бързо те осъзнаят съответните си интереси,
толкова по-бързо ще стигнат до промените.
Изучаването на конфликтите от психологическата наука намира израз в три
подхода: интрапсихичен, интерпсихичен и когнитивен (Гришина, 2001: 116-122).
 Интрапсихично направление.
Интрапсихичната интерпретация на конфликтите е развита най-задълбочено в
схващанията на представителите на психоанализата. Конфликтите в психоанализата се
анализират като феномен, който възниква в глъбините на човешката психика като
следствие от вътрешните закони на нейното съществуване. Представителите на
психоанализата разбират личността и нейното развитие като една непрекъсната борба
между противоречиви подбуди и конфликти между различните подструктури. Според
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представителите на този подход човешкият индивид, освен че се намира във вътрешен
конфликт, е непрекъснато в конфликт и с целия външен свят. Конфликтите са постоянна
и активизираща част на психичния живот на човека, те се предизвикват от
стълкновението между неосъзнатите сексуални и агресивни инстинкти и моралните
норми на обществото. Според З. Фройд силно влияние за възникване на вътрешно
личностните конфликти има опитът натрупан в детството и отношението с родителите.
Той смята, че неразрешените в детството конфликти в зряла възраст в някаква
завоалирана форма обуславят невротичните прояви на личността. Това принуждава
хората през целия си живот да се стремят да отслабят влиянието, което изпитват от
преживените конфликти. Според представителите на ортодоксалната психоанализа
поведението на хората се детерминира от вътрешните психични конфликти, а не от
условията на външните ситуации. Те считат, че хората през целия си живот са обречени
да преживяват вътрешни конфликти с разрушително въздействие върху тяхната личност.
Последователите на З. Фройд смятат, че конфликтите са резултат от противоречията
между безсъзнателните влечения на човека и неговата съвест, която е формирана от
обществените норми и условности. Неразрешените конфликти стоят в основата на
психичните разстройства. Ръководейки се от принципа на удоволствието, личността
според фройдистите е принудена да се съобразява и с нравствените норми на
обществото. Те понякога са причината тя да се отказва от удовлетворяването на своите
потребности в момента, когато има желание да ги задоволи. Това предизвиква психични
конфликти. Тези конфликти, ако не се разрешат чрез защитните механизми като:
сублимация, изтласкване, рационализация, регресия, могат да предизвикат
невротизирането на личността. Защитните механизми на личността трансформират
сексуалните и агресивните импулси в някакъв вид социално приемлива форма, като за
дадения период от време решават проблема, но пък пречат на индивида да осъзнае
причините за вътрешните конфликти и евентуално за тяхното преодоляване.
За разлика от песимистичната представа на З. Фройд за личността, раздирана от
безкрайни противоречия и конфликти, Е. Ериксън смята, че конфликтите изпълняват
важна роля, но те не се възприемат като катастрофа, а като повратен пункт в
индивидуалното развитие на личността, като сигнал за необходимост от приспособяване
и като източник на сили. Според него целта не е да се избегнат конфликтите, а те да се
преодолеят адекватно безболезнено и конструктивно.
 Интерпсихично направление.
Интерпсихичната интерпретация на конфликтите се разработва преди всичко от
бихевиористите. Те смятат, че конфликтите могат да бъдат изследвани само по
обективен начин чрез разкриването на външните им прояви. Насочват се към
проучването на междуличностните и междугруповите конфликти. Бихевиористите
използват в изследванията си схемата ”ситуация - конфликтно поведение”. Те смятат, че
конфликтите имат ситуационна природа и поради това подходите, които използват за
изучаването им, се наричат ситуационни. Представители на това направление са Д.
Долард, Л. Дуб, Н. Милър, А. Бандура, Л. Бърковиц (Гришина, 2001: 82), които работят
през 30-те и 50-те години на ХХ век. Техните проучвания са насочени към изледването
на взаимовръзката между агресията, фрустрацията и смесването на различните видове
агресии. Конфликтите в границите на фрустрационнно детерминираната агресия се
възприемат като особена форма на агресивен отговор на определена фрустрираща
ситуация.
В ситуациите на социалното научаване същността на конфликтите се разбира след
като се анализират факторите, които са ги предизвикали и са спомогнали за закрепването
им като модели на поведение. Тази идея се подкрепя и от учени, които не са
бихивиористи. Например А. Реан (Реан, 1996: 15) пише: ”В полза на концепцията за
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социалното научаване говори и това, че действително различие между неагресивните и
агресивните деца се заключава в това, че последните в ситуация на междуличностен
конфликт отдават предпочитание на агресивните методи за неговото разрешаване.
Агресивните деца за разлика от неагресивните са лишени от алтернативи, защото в
техния поведенчески репертоар отсъства „сценарий” за конструктивно решаване на
конфликтната ситуация”. Този цитат показва именно връзката между агресията и
изучаването на конфликта и разглеждането на стратегиите на поведение на хората в
конфликти като резултат от научаването на едни или други модели на взаимодействие.
В рамките на интерпсихичното направление М. Дойч (Дойч, 1993) формулира
„закон за социалните отношения”, според който с поведението си отделният индивид
предизвиква у другите поведение, аналогично на неговото. Това означава,че ако един
човек има нагласа за сътрудничество, доверие, готовност за оказване на помощ и т. н. в
процеса на междуличностното общуване, то и неговите партньори ще са настроени по
същия начин към него. И обратно, конкурентните нагласи към другите хора
предизвикват у тях враждебност, конфликтност, недобронамереност, неконтактност и
др. Той отбелязва, че деструктивният конфликт се появява тогава, когато участниците в
него са недоволни от начините на решението му и чувстват, че са загубили нещо много
ценно. Отличителна страна на деструктивния конфликт е тенденцията към разширяване
и ескалация на конфликтните действия. Ако всички страни, участници в конфликта, са
доволни, то тогава конфликтът е конструктивен. Конструктивният конфликт се свързва
с това, че той прекъсва застоя на индивида, предизвиква групова или обществена
жизненост и стимулира развитието на нови, градивни взаимоотношения и продуктивни
дейности. Според теорията на М. Дойч конфликтната феноменология е резултат от
стълкновения на различни интереси.
 Когнитивно направление.
Основоположник на това направление в изследването на конфликтите е К. Левин.
Той е първият психолог, който изследва конфликта като самостоятелен проблем. К.
Левин успява да преодолее противопоставянето на конфликтите на „вътрешни” и
„външни”и практически ги обединява. Книгата му „Разрешаване на конфликтите” (1948)
е първата книга по психология, изцяло посветена на конфликтите. В нея К. Левин описва
конфликтите, изхождайки от постановките на създадената от него ”теория на полето”.
Според него междуличностните конфликти се определят като стълкновение между
собствените и принуждаващите сили, т. е. като противоречие между собствените
потребности и външните принуждаващи сили. Той смята, че законите за развитие на
конфликта са единни за всичките му разновидности. К. Левин обяснява няколко типа
личностни конфликти:
 Мотивационен конфликт ‒ възниква в ситуация на актуализация на
противоположни по съдържание мотиви у личността. Води до следните форми на
междуличностни конфликти: предизвикан от ситуацията, при който са налице равни по
сила, привлекателност, но взаимоизключващи се по съдържание мотиви на поведение;
предизвикан от ситуацията, при които съществуват равни по сила, но непривлекателни
по съдържание мотиви на поведение; предизвикан от ситуацията, при който съществуват
равни по сила, но противоположни по съдържание алтернативи за избор на поведение.
 Когнитивен конфликт ‒ възниква в ситуация на сблъсък на несъвместими
представи, ценности или убеждения.
 Ролеви конфликт ‒ възниква в ситуация на избор между две желани за постигане
цели, задачи, алтернативи, които се явяват еднакво значими за индивида, но не могат да
бъдат едновременно реализирани, което е свързано с различните социални роли на
личността. Ако няколко изпълнявани социални роли имат еднаква субективна
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значимост, а е невъзможно да се изпълняват едновременно, възниква ролеви конфликт
(Левин, 1993: 120‒121].
Идеите на К. Левин за същността на конфликта стават основа на схващанията за
структурния баланс на Ф. Хайдер, който е един от основоположниците на когнитивната
психология. Според неговата теория, конфликт възниква тогава, когато е невъзможно
установяването на равновесие и баланс между готовността за определени действия и
знанията за нагласите, за определени действия на другите хора. Друг представител на
това направление е Т. Нюман, който доразвива идеите на Ф. Хайдер. Той обръща
внимание на процеса на комуникация между участниците във взаимодействията и смята,
че хората предпочитат да контактуват с индивиди, които са на тяхното мнение, особено
когато става въпрос за важни неща. Ако съществува разминаване на познавателно ниво,
са възможни противопоставяния. Конфликтът за представителите на когнитивната
психология не е резултат от определена ситуация, а е последствие от изводите, направени
на нейна основа. Те считат още, че в това отношение винаги ще има различни начини на
тълкувания на ситуациите, между отделните индивиди, между конкретен индивид и
между отделните групи.
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ОСОБЕНОСТИ НА МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В IV
ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Мария К. Тодорова

ABSRACT: In the article the main presented aspects are the theoretical view of the essential peculiarities
in the interpersonal relationships between groups of children, particularly the focus is on sociometric approach
and the analysis of children relationship as a product of their communication.
KEYWORDS: International relationships, sociometric approach, communication, structural units of the
group of children.

Постановка на въпроса за междуличностните отношения
Отношенията между хората представляват реалност от особен род, която не се
свежда нито до съвместна дейност, нито до комуникации, нито до взаимодействие.
Изключителната субективна значимост на отношенията с други хора е привлякла
към тази действителност вниманието на мнозина психолози и психотерапевти от найразлични направления. Тези отношения са били описвани и изследвани в психоанализа,
бихевиоризма, когнитивната и хуманистичната психология, като изключение прави
единствено културно-историческото направление, където междуличностни (или
човешки) отношения практически не са били предмет на специално разглеждане или
изследване, независимо от това, че се говори за тях постоянно. По мнението на
практическия психолог А. Бодалев е достатъчно да се напомни, че отношението към
света винаги е опосредствано с отношението на човека към другите хора. Социалната
ситуация на развитието изгражда система от отношения на детето с други хора, а
отношенията с други хора се явяват органически необходимо условие на човешкото
развитие (Петровски, 1981). Но въпросът за това, какво представляват самите тези
отношения, каква е тяхната структура, как функционират и се развиват тези отношения,
не се е разглеждал, защото се е третирал като самоочевиден. В текстовете на Л. Виготски
и неговите последователи отношенията на детето с другите хора присъстват като всеобщ
обяснителен принцип, като средство за изучаване на света. При такъв подход тези
отношения, естествено, загубват своето субективно-емоционално и енергетическо
съдържание.
Най-разпространеният подход към разбиране на междуличностните отношения на
децата от предучилищна възраст е социометричният. Междуличностните отношения в
него се разглеждат като избирателни предпочитания на децата в група връстници. В
многобройните изследвания на Я. Коломинский, Т. Репина, В. Кисловская, А. Кривчук,
В. Мухина и др. е доказано, че в течение на предучилищната възраст (от 3 до 7 г.)
стремително се увеличава структурираността на детския колектив – едни деца стават все
по-предпочитани от мнозинството в групата, а други все по-стабилно заемат
положението на аутсайдери. Съдържанието и аргументацията на изборите, които правят
децата, варират от външни белези до личностни характеристики. Установено е също
така, че общото здраве и самочуствие на детето, както и отношението към детското
учреждение, зависят пряко от отношенията му с връстниците в групата (Мухина, 1999).
Основен предмет на тези изследвания е група деца, а не отделната личност. При
първите изследвания по дадения метод междуличностните оношения са се разглеждали
и оценявали преди всичко по количествени характеристики – брой избори, тяхната
устойчивост и обоснованост. Субективният образ на другото дете, качествените
особености на другите деца са оставали извън рамките на дадените изследвания.
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Този недостатък е бил поправен, като в трудовете на Г. Бижков се предлага и
качествен анализ на получениете резултати, в който става въпрос за откриване на
тенденция или на трайно оформени групи в колектива, особености на социалните
взаимоотношения и на базата на получената информация се организира възпитателната
дейност в групата на детската градина (Бижков, 1995).
Значително количество експериментални изследвания са посветени на реалните
контакти на децата и тяхното влияние върху формирането на взаимоотношенията. Ярък
представител на това направление е М. Лисина с концепцията за генезиса на общуването,
в която детските взаимоотношения се разглеждат като продукт на дейността общуване
(Лисина, 1997).
В трудовете на М. Лисина предмет на изследванията е именно общуването на
детето с други хора, което се разглежда като дейност, а в качеството на продукт от тази
дейност произлизат отношенията с другите, както и образите на самия себе си и на
другия.
Трябва да се отбележи, че в центъра на вниманието на М. Лисина и нейните
сътрудници е била не само и не толкова външната, поведенческата картина на общуване,
колкото неговият вътрешен, психологически слой, т.е. потребността и мотивите за
общуване, които по същество са именно отношенията към другите. Преди всичко, следва
да се съотнесат понятиято «общуване» и «отношение» като синонимични понятия.
Както са показали изследванията на М. Лисина, междуличностните отношения се
явяват, от една страна, резултат от общуването, а от друга страна – негова изходна
предпоставка, подбудител, който предизвиква този или онзи вид на взаимодействия.
Отношенията не само се формират, но и се реализират, проявяват се във
взаимодействието на хората. Освен това, отношението към другия за разлика от
общуването далече невинаги има външни прояви. Отношение може да се появява и при
отсъствие на комуникативни актове; то може да бъде почувствано и към отсъстващ и
даже към измислен, идеален персонаж; то може да съществува и на равнището на
съзнанието или вътрешния душевен живот (формата на преживявания, представи,
образи). Ако общуването винаги се осъществява в тези или онези форми на
взаимодействие с помощта на някои външни средства, то отношенията – това е аспект на
вътрешен, душевен живот, това е характеристика на съзнанието, която не предполага
фиксирани средства на изразяване. Но в реалния живот отношенията към другия човек
се проявяват, преди всичко, в действията, насочени към него, в това число и в
общуването. Оттук може да се каже, че отношенията могат да се разглеждат като
вътрешна психологическа основа на общуване и взаимодействие на хората.
В сферата на общуването с връстниците си М. Лисина отбелязва три основни
категории на средства за общуване: у децата в ранна възраст (2‒3 години), при които
водещо положение заемат изразните и практическите операции. Започвайки от 3
годишна възраст, речта излиза на първи план и заема водещо положение. В
предучилищна възраст съществено се променя характерът на взаимодействието с
връстниците и съответно процесът на опознаване на връстника: връстникът, като
определена индивидуалност става обект на вниманието на детето. Разширяват се
представите му за уменията и знанията на партньора, появява се интерес към такива
страни на неговата личност, които преди той не е забелязвал. Всичко това способства за
акцентиране на устойчивите характеристики на връстника, за формирането на поцялостен образ. Йерархическото деление на групи се обуславя от избора на самите
представители на предучилищната възраст. Разглеждайки оценъчните отношения, М.
Лисина определя тези процеси като процеси на сравнение и оценяване, които възникват
у децата при взаимното възприемане. За да се оцени другото дете, то трябва да бъде
възприето, видяно и квалифицировано от гледна точка на вече съществуващи в тази
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възраст оценъчни еталони и ценностните ориентации на групата в детската градина. Тези
ценности, определящи взаимооценките на децата, се формират под влияние на околните
възрастни и до голяма степен зависят от промените във водещите потребности на детето.
В зависимост от това, кой от децата е най-авторитетен в групата, какви ценности и
качества са най-популярни в този момент, може да се направи извод за съдържанието на
отношенията на децата и за стила на тези отношения. В детската група, като правило,
преобладават социално-одобряемите ценности – да се защищават слабите, да се помога
и т.н., но в групите, където възпитателното влияние на големите е ослабено, ролята на
"предводител" може да приеме дете или група от деца, които се стараят да подчиняват
другите деца.
Междуличностни отношения в детската група
Разсъжденията в настоящата статия се основават на следното определение за
междуличностно отношение: междуличностното отношение е насочена към социалната
среда, сложна съвкупност от когнитивни, афективни и поведенчески /операционални/
компоненти, чрез които личността изразява равнището на сформираност и
съдържателните
особености
на
своята
ценностна
система.
Понятието
„взаимоотношение” запазва същностните характеристики на понятието „отношение”,
като заедно с това подчертава факта на непосредствения контакт и взаимното влияние на
задължителните две страни в отношението (Колишев, 2005).
Групата в детската градина се определя като най-прост вид социална група с
непосредствени личностни контакти и определени емоционални отношения между
членовете ѝ. В нея се различават формални (отношенията се регулират с формални
фиксирани правила) и неформални (възникващи въз основа на лични симпатии)
отношения.
Като определен малък социум, групата в детската градина представлява
генетически първото стъпало в социалната организация, на което у детето се развива
умение за общуване и се овладяват разнообразни видове дейност, формират се първите
отношения с връстниците, които са много важни за изграждането му като личност.
Разглеждайки детската група, Т. Репина обособява следните структурни единици:
 Поведенческа, към която се отнасят: общуване, взаимодействие в съвместна
дейност и поведение на член от групата, адресирано към друг.
 Емоционална (междуличностни отношения). Тук са деловите отношения (в
процеса на съвместната дейност).
 Оценъчна (взаимното оценяване при децата) и отношение към собствената
личност.
 Когнитивна (гностична). Към тази група се отнасят взаимното възприятие и
разбиране на децата (социална перцепция), резултат от което са взаимните оценки и
самооценки.
«Междуличностните отношения задължително се проявяват при общуване, в
дейността и в социалната перцепция» (Репина, 1978).
В групата на детската градина съществува относително дълга привързаност между
децата. Проявява се определена степен на ситуативност в отношенията в предучилищна
възраст. Избирателността при тази възраст се обуславя от интересите на съвместната
дейност, а също така от положителните качества на връстниците. От значение в този
процес са деца, с които те взаимодействат повече, а такива деца са най-често връстниците
от същия пол. Характерът на социалната активност и инициативност в предучилищна
възраст в сюжетно-ролевите игри се обсъжда в трудовите на Т. Репина, А. Рояк, В.
Мухина и др. Изследванията на тези автори показват, че положението на децата в
ролевата игра не е еднакво – едните са в ролята на водещи, други – в ролята на водени.
Предпочитанието към едно или друго дете и неговата популярност в групата в голяма
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степен зависи от способностите му да измисля и организира съвместната игра.
В изследванията на Т. Репина положението на детето в групата се изучава и във
връзка с успеха на детето в конструктивната дейност. Успехът в тази дейност
положително влияе на положението на детето в групата. Ако успехите му се признават
от околните, то се подобрява отношението на връстниците към него. Като резултат от
това, детето става по-активно, повишава се собствената му самооценка и нивото на
привлекателност.
И така, в основата на популярността на детето в предучилищна възраст лежи
дейността – или способността за организиране на съвместна игрова дейност, или
успешност в продуктивната дейност.
Съществува и друго изследователско направление, в което се анализира феноменът
на детската популярност от гледна точка на потребността на децата от общуване и
степента на удовлетвореност на тази потребност. Тези трудове се базират на твърденията
на М. Лисина за това, че в основата на формиране на междуличностните отношения и
привързаност лежи удовлетворяването на комуникативните потребности.
Ако съдържанието на общуване не отговаря на равнището на комуникативните
потребности на субекта, то привлекателността за партньора намалява, и обратно,
адекватното удовлетворение на основните комуникативни потребности води до
предпочитане на конкретното дете. А изследването на О. Папир (под ръководството на
Т. Репина) установило, че самите популярни деца имат изострена, ярко изразена
потребност от общуване и признание, която те се стремят да удовлетворят.
Анализът на психологическите изследвания показва, че в основата на
избирателните привързаности при децата могат да бъдат най- различни качества:
инициативност, успешност в дейностите (включително в игрите), потребност от
общуване и одобрение от страна на връстниците, признание на големите, способност да
удовлетворят комуникативните потребности на връстниците. Изучаването на генезиса на
груповата структура показало някои тенденции, които характеризират възрастовата
динамиката на междуличностните процеси. От най-малките възрастови групи към края
на предучилищна възраст е установена здрава, но не във всички случаи ярко изразена
възрастова тенденция на увеличаване на "изолираността" и "звездността", взаимност на
отношенията, удовлетвореност от тях, устойчивост и диференциации в зависимост от
пола на връстниците.
За различните етапи на предучилищна възраст е характерно различно съдържание
на потребностите от общуване с връстниците. Към края на предучилищна възраст
потребността от взаимно разбиране и съчувствие се увеличава. Самата потребност от
общуване се преобразува от ранната предучилищна възраст към по-голяма, от
потребност в доброжелателно внимание и игрово сътрудничество до потребност не само
в доброжелателно внимание, но и в емпатия.
Потребността от общуване в предучилищна възраст е пряко свързана с мотивите на
общуване. Определена е следната възрастова динамика на развитието на мотивите на
общуване с връстниците у деца в предучилищна възраст. На всеки етап действат и трите
мотива: положение на водещите при дву-тригодишните заемат личностно-деловите; при
три-четиригодишните – деловите, при това доминират и личностните; на четири-пет –
деловите и личностните, при доминиране на първите; при пет-шестгодишните –
деловите, личностните, познавателните, при почти равно съотношение; при шестседемгодишните – деловите и личностните.
Оттук следва, че групата в детската градина – това е цялостно образование, което
представлява единна функционална система със своята структура и динамика. Присъства
сложна система на междуличностни йерархични връзки на членовете й в съответствие с
техните делови и личностни качества, ценностните ориентации на групата, определящи
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какви качества най-високо се ценят в нея.
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РОЛЯ НА СЕМЕЙСТВОТО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА
Мелин Р. Осман
ABSTRACT: Prevention among children and young people is a prerequisite for curbing general crime and
caring for the nation's future. The presence of persistent criminogenic and victimogenic factors that act on these
age groups necessitates the activation of the preventive impacts of various institutions working with children,
using the education, culture, art, sport and all other means of developing the young person . Particularly important
is the early prevention of antisocial behavior, education in a spirit of responsibility and the development of civic
culture.
KEYWORDS: Prevention among children and young people, prevention of antisocial behavior.

ВЪВЕДЕНИЕ
Превенцията сред деца и младежи е предпоставка за ограничаване на общата престъпност
и грижа за бъдещето на нацията. Наличието на устойчиви криминогенни и виктимогенни
фактори, които действат по отношение на тези възрастови групи, налага да се активизират
превантивните въздействия на различни институции, работещи с деца, като се използват
образованието, културата, изкуството, спортът и всички други средства за развитие на младата
личност. От особено значение е извършването на ранна превенция на противообществените
прояви, възпитанието в дух на отговорност и развиването на гражданска култура.
Семейството е най-важната жизнена среда, необходима за развитието на детето. В
семейната среда детето непринудено получава първите уроци по морал, изгражда първите си
представи за измеренията на съвместния живот, за елементарните норми на поведение и на
взаимоотношения. Освен емоционалната вътрешна култура, то възпитава и културата на
външното изразяване на чувствата, култура на обноските, на маниерите и т. н.
Всички членове на семейството ‒ майката и бащата, прародителите, братята и сестрите
имат своето място в нравственото формиране на детето. Разминаването на “двата” морала ‒
изискуемия и реалния, е причина за множество отклонения в поведението.
ИЗЛОЖЕНИЕ
1. Вътрешносемейни отношения
Вътрешносемейните отношения отразяват духа на семейството. И точно този дух е
главната сила, която влияе върху формирането на детето като личност. Съществува пряка връзка
между нормалното психическо и нравствено развитие на детето и атмосферата в семейството.
Известно е, че колкото по-малко топлота, обич и грижа получава детето, толкова по-бавно се
оформя като личност. Недостатъчното внимание и недостатъчно честото общуване между
родители и деца дори предизвиква у детето сензорен глад /незадоволеност на усещанията и
инфантилност на личността/несъответствие между степента на личностно развитие и реална
възраст/ [1].
Недопустимо е да се подменя вниманието към детето, със задоволяване на неговите
материални нужди. В днешно време е печален факт пълното ”потъване” на родителите в своята
работа. Детето преценява дали родителите му го обичат не толкова по количеството играчки или
вкусотии, които получава, а по това как те общуват с него, доколко се интересуват от неговия
живот, от неговите макар и детски проблеми.
В семейство, в което има чести конфликти, нравствено-волевата страна на детето силно се
травмира. От тях израстват деца, характеризиращи се с разпуснатост, нечестност, нежелание да
учат и преодоляват трудностите, недоброжелателност, безотговорност. При родители, в чиито
отношения равнодушието, недоверието, грубостта, пошлостта и безсърдечността са основно
отношение, у децата се потискат, а понякога съвсем се загубват светлите идеали за любовта и
приятелството. Следва да помним, че детето започва да разбира духа на взаимоотношенията в
семейството твърде рано. Резултатите от изследванията показват, че още на 7-месечна възраст то
долавя характера на вътрешносемейните отношения и интуитивно чувства с кого как да се
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държи. Прекрасен пример за това е разликата в поведението на детето в присъствието на баба и
дядо, на по-големите братя и сестри, на мама и татко. Всичко това отново и отново потвърждава
какво огромно влияние оказва върху детето поведението на родителите му [2].
Поведението на родителите е решаващо. Те възпитават детето не само когато разговарят с
него, когато го поучават или му заповядват. Те го възпитават във всеки един момент. Как се
обличат, как разговарят с другите хора, как се радват или скърбят, как се държат с приятелите си
и с враговете си, как се смеят, как и какво четат, какви са моралните им ценности, вяра ‒всичко
това има голямо значение за детето. То вижда и чувства и най-малките промени в тона, всеки
поврат в мислите стига до него по незнайни пътища.
Условията на живот в семейството, съчетано с разнообразието на въздействия върху
детската психика, подпомагат формирането на отношения към заобикалящата действителност.
Развитието на духовните и физически сили, както и творческите способности и дарования на
децата се осъществява най-добре в процеса на общуване. Той му позволява младият човек да си
изработи собствени критерии, възгледи, норми.
2. Рискови фактори, влияещи върху отклоненията в поведението на децата
В системата от рискови фактори, влияещи върху отклоненията в поведението на децата
семейството се разглежда като среда на проява на една от детерминантите с непрекъснато
действие – „лошото възпитание”. А тъй като възпитанието в семейството е тясно свързано със
социализацията, пропуските в семейното възпитание се изразяват и в неадекватно въвеждане в
системата на социалните отношения, и в неадекватното предаване и усвояване на социалните
норми и ценности.
Пропуските в семейното възпитание като причина за отклонения в поведението на децата
се тълкуват по-скоро като пропуски в ранната социализация, което се обяснява с изключителното
влияние на семейството в този процес. Това обуславя неадекватното въвеждане в системата на
социалните отношения. По-късно обаче, когато в живота на детето се появят и други социални
фактори, и семейната среда започва да губи функциите си на абсолютен авторитет, общуването
му с тях е опосредствано от същата тази семейна среда. Семейството остава част от факторите,
които присъстват и влияят непрекъснато през всички периоди от развитието на човека [2].
Отклоненията от нормите имат корените си в характера на семейната среда и
противообщественото поведение се оценява като провал на възпитателните възможности на
семейството. По правило влошаването на детското поведение винаги има предистория. Проявата
му предполага депривация. Едно дете става депривирано, когато бъде лишено от някои
съществени характеристики на домашната среда. Тогава то започва в една или друга степен да
проявява нещо, което може да се нарече „комплекс на лишение”. Това води до прояви на
отклонения у дома или в по-широк кръг.
В отношението на тези деца към обществото има два фактора: 1) амбицията им и белегът
на стремежа им към власт и превъзходство, затова и те търсят признание встрани от главната
линия, когато не могат да я следват; 2) връзката им с хората е слаба, не са добри сътрудници, не
се приобщават лесно в обществото, липсва им контактът с околния свят. Те играят ролята на
хора, чието чувство за общност е пострадало, които не са открили връзката с другите и гледат на
околните като на врагове. Често притежават черти на недоверие, винаги дебнат, дали няма да
бъдат пренебрегнати. Недоверието се промъква във всички отношения и винаги затруднява
съвместния живот [3].
Асоциалната тенденция съдържа в себе си някакъв елемент, който кара околните да се
съобразяват с него. Несъзнавано, детето се стреми да накара някого да положи грижи за него.
Престъпното поведение показва, че е останала надежда. Понякога то не е нищо повече от призив
за контрол от страна на силни, любящи и уверени хора. Счита се за подходящо в този период
детето да бъде подкрепено от най-близките за него хора по подходящ начин. В условията на
семейството то би могло да преодолее своите проблеми, би получило подкрепа и сигурност.
Понякога е необходима помощта на специалист – социален педагог, за да прецени, посъветва и
подпомогне възстановяването на разрушените отношения, подобряването на диалога, както и да
съдейства за преодоляване на асоциалните нагласи на детето и за трансформиране на
последвалото ги противообществено поведение в приемливо такова.
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При установен проблем в семейната среда, вследствие на който се установяват отклонения
в поведението на децата, е необходимо социалният педагог да прецени възможно ли е същата
тази семейна среда да бъде алтернатива на превъзпитателната работа в институция, като
семейството и детето да са активни участници в този процес. Важно е да се установи доколко
родителите и близките са готови да сътрудничат, както и готовността самите те да се променят
и израстват като личности заедно с детето. А и дали самото дете би ги приело като партньори,
спомагащи за промяна и оказващи помощ в трудна ситуация.
Появата на емоционални разстройства, поведенчески отклонения и различни
психологически проблеми са свързани и с редица неблагоприятни събития в периода на
детството. Бихме могли да опознаем и да анализираме основните фактори, които са дали своя
принос в детските емоционални и поведенчески отклонения. На практика невинаги е по силите
и във възможностите ни да отстраним последиците от отрицателните преживявания в
семейството или да изменим лошата ситуация в благоприятна за детето, но съществува
възможността да се постараем да изменим посоката, характера на протичащите в семейството
процеси.
2.1. Хипопротекция
Когато се говори за неправилно възпитание много често се посочват такива отношения към
детето като безнадзорност, недостатъчна грижа и закрила – т.е. хипопротекция. Този подход се
проявява като формализъм в контрола над поведението на детето, „протоколно” изпълнение на
родителските задължения или грижите от страна на други лица, на които са вменени такива
задължения. Особено пагубно е като се приема максимата, че детето „ще се научи само”, ще се
самовъзпитава и саморазвива по пътя на „пробите и грешките”. В детската възраст, когато
адаптивните механизми не са достатъчно развити, когато липсва подкрепа и насочване на
поведението в социално-приемлива посока, да се разчита на това, че „животът ще го научи”, е
едно доста разпространено примитивно схващане [4].
В резултат можем да очакваме формирането на неустойчива и незряла личност, с
недостатъчно развито адекватно и адаптивно поведение, склонна към некритично възприемане
на различни влияния, и внушения, които невинаги са в положителна посока – т.е. личност с
високо равнище на комформност. Когато „грешките” и неуспехите преобладават в развитието,
можем да очакваме негативизъм, озлобление или поведение, влизащо в разрез с моралните и
правни норми – да сме свидетели на един задълбочаващ се процес на дезадаптация на личността.
2.2. Хиперпротекция
Със същите възможни резултати е подходът към възпитанието на детето, свързан с
прекомерно обгрижване, стремеж към предпазването му от „сътресения” и от „лошите неща” в
живота. Този подход, известен като хиперпротекция, в доминиращия му вариант се проявява с
дребнав контрол, непрекъснати и често необосновани и дори противоречиви забрани, отнемане
на възможността за самостоятелни решения.
Такъв стил на възпитание, когато не се коригира своевременно, благоприятства развитието
на пасивна, покорна, зависима личност, която не е способна да реагира адекватно на
променящите се жизнени ситуации и да намери „своето място в живота”. Нерядко излишно
засилените ограничения водят до потиснатост, невротични оплаквания и състояния, и различни
емоционални нарушения.
Този тип отношение води до затруднена адаптация на детето и ефективното му вграждане
в обществото, понижена способност за придобиване и възпроизвеждане на опит в
междуличностните отношения. Често такива деца се проявяват като своенравни, дръзки, трудно
си намират приятелска среда, поради насаденото им чувство за собствена значимост и
изключителност.
2.3. Емоционално отхвърляне
Много често родителите се стремят да отхвърлят, да не признават пред самите себе си
факта, че детето им е в тежест, че емоционалните контакти и грижи към него са недостатъчни.
Тъй като си дават ясна сметка, че такова поведение е недостойно, те се опитват с „рационални”
доводи да оправдаят своето поведение, позовавайки се на житейски обстоятелства, външни
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причини, с особеностите на самото дете и т.н. Това отношение на родителите епизодично се
сменя с кратковременни изблици на нежност и подчертана загриженост към детето. Тези
„просветления” са мотивирани както от чувството за вина, така и по-често от егоцентричния им
стремеж да покажат на околните какви добри родители са. Такъв подход на родителите води до
изостряне на характерната за детската възраст неуравновесеност и неустойчивост, възпрепятства
удовлетворяването на потребността и чувството на детето за сигурност – в семейната и в
извънсемейната среда, повишава равнището на тревожност. Присъствието и активните
положителни отношения с родителите, брат, сестра, приятел или друг близък човек намаляват
равнището на безпокойство и тревога. В такива случаи не са за подценяване и игрите с децата –
независимо от възрастта им тези игри носят емоционално удовлетворение, спокойствие и радост.
2.4. Жестоките взаимоотношения
Често срещан феномен, особено в семействата на извършители на противообществени
прояви и престъпления, са жестоките взаимоотношения. Нерядко те се съчетават с крайна степен
на емоционално отхвърляне на децата и на членовете на семейството един спрямо друг.
Проявяват се като ескалиращо безразличие един към друг, егоистична грижа за самия себе си,
пълно пренебрежение към интересите и тревогите на другите членове на семейството и
изграждане на невидима стена между тях [5].
Съпровождат се и с пълна липса на помощ, подкрепа, както и с емоционална хладина. Даже
и без наличието на гръмки скандали, кавги, побоища тези отношения са особено пагубни за
развитието и възпитанието на детето. Отклоненията в неговото поведение, включително
противоправни и патологични, са по-скоро закономерен резултат, отколкото изключение.
Неприязнените отношения в семейството нерядко се проявяват в необосновани и чести
наказания върху децата – „синдром на изкупителната жертва”. Постоянните наказания често са
свързани с общо неприемане и враждебност в семейството. С голяма вероятност дете, спрямо
което постоянно са използвани такива методи на „възпитание” ще реагира на наказанието с
прояви на агресия (често жестока), както в семейството, така и извън него, и по-късно – в
създаденото собствено семейство.
Известно е, че децата подражават на моделите на поведение в семейството, тъй като съвсем
минимална част от отношенията остават незабелязани от тях и незапечатани в тяхната психика.
Известно е също и неблагоприятното въздействие на раннодетските психотравми, фрустрации и
травмиращи обстоятелства върху развитието, но това е въпрос за друго обсъждане.
2.5. Повишена морална отговорност
Интересен подход при възпитанието на децата е този, при който родителите предявяват
повишена морална отговорност към своите деца. Те са обзети от мисълта, вярват и правят всичко
възможно детето да реализира в живота собствените им несбъднати мечти. Подходът се
съпровожда с диктат, моделиране на поведението в точни, често твърде тесни, рамки и натиск.
Тези „родителски проекции” в болшинството случаи са непосилно бреме за физиката или
психиката на детето, тъй като не са съобразени, въпреки че е дете, с неговите нагласи, желания,
възможности и способности. То се чувства морално задължено да отговори подобаващо на
изискванията на родителите си, но тези изисквания, когато са директивни и нетърпящи
възражение, са неблагоприятни за бъдещото му развитие, включително и превръщането им във
фактор за различни личностови разстройства.
2.6. Култ към болестта
Естествено е притесненията и грижите на родителите за здравето на децата да са особено
силно изразени и да ангажират активно вниманието им. Причините могат да бъдат различни –
трудности при раждането, наличие на заболявания в рода, семейна обремененост, реални
страхове и т.н. и т.н. Тук става въпрос за възпитание в атмосфера на култ към болестта,
хипертрофия на загрижеността към здравето и наличие на хипохондрични нагласи у родителите.
На практика това се изразява в прекомерна загриженост за реални или възможни заболявания и
недъзи – предимно от телесен характер.[1]
Мислите, емоциите и реалното поведение на немалка част от родителите на деца с налични
заболявания или на родителите, които искат да предотвратят такива, са подчинени на режима,
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лечението, предпазването, стремеж към максимално стерилна социална и хигиенна среда,
нямащи нищо общо с нормалните хигиенни навици – тяхното възпитаване и поддържането им,
и с нормалните отношения между хората. В голяма степен такъв подход има много общи черти
с доминантния тип хиперпротекция. Прилагането му при семейното възпитание благоприятства
формирането на инфантилна, незряла личност, формиране на хипохондрични нагласи,
егоистична фиксация върху грижите за собственото здраве и „бягство в болестта”, независимо
дали има такава, или не.
2.7. Противоречивото възпитание
Практиката изобилства от примери, при които съществен принос за формирането на
девиантното и противоправно поведение на децата е дало противоречивото възпитание в
семейството. То има разнообразни форми на проявление – членовете на семейството прилагат
несъвместими възпитателни подходи и предявяват понякога противоречиви изисквания; случаи
на конкуренция и даже открити конфликти при родителите; двамата родители веднъж
санкционират (или забраняват) дадено поведение на детето, негови занимания, интереси и т.н.
(според настроението си в момента), друг път ги поощряват; единият родител забранява, а
другият разрешава; манипулиране на детето при противоборство между родителите,
въвличането му в противоречията с цел доказване на другия родител и на околните собствената
правота, а за такава позиция на съдник в спора детето нито има желание, нито подготовка. Такава
позиция може да му причини само болка, озлобление и огорчение. При такъв противоречив
подход, както и при други неправилни подходи, се възпрепятства устойчивото развитие на
личността, формират се фрагментарни и неустойчиви критерии за правилно и неправилно
поведение.
2.8. Извън семейството
При отглеждането и възпитанието на децата извън семейството налице е тенденция за
извеждането и намаляване броя на децата, намиращи се в институции – например от интернатен
тип и настаняването им в семейства на близки или в приемни семейства. Естествено, най-добрата
среда за детето е семейната, но невинаги [4].
Възпитанието извън семейството не е безусловен отрицателен фактор за детето и неговото
бъдещо развитие. В някои периоди дори е полезно то да се раздели за известно време със
семейството си и да живее сред връстници.
Например: при загуба на единия от родителите и разпад на семейството; при раздяла на
родителите, съпровождана с ясно изразени конфликти; остри противоречия и агресивни изблици
в семейството, които се явяват неблагоприятни за детето и опасността от психични, и асоциални
отклонения рязко нараства.
3. Поведенчески реакции на децата
Поведенческите реакции на децата при такива стилове на отношения също са
разнообразни, поливариантни и комбинирани. В средната и горната училищна възраст се
наблюдават съществени промени в поведението на децата.
Повечето поведенчески реакции са напълно нормални, някои са обострени и не
съответстват например по сила на предизвикалата ги причина, но носят временен и ситуативен
характер – не са трайна поведенческа черта.
Трети, както по своя манифестен (изразяващ се) характер, така и проявяващи се в различни
ситуации и отношения с околните, говорят за отклонения, които не биха могли да се нарекат
нормални.
Могат да се посочат различни поведенчески модели и реакции на децата, които са насочени
към удовлетворяване на техните, преди всичко, личностни потребности. Друг е въпросът дали
такова поведение може реално да удовлетвори тези потребности и още повече – дали конкретната
жизнена ситуация, семейната и по-широка социална среда, предоставят адекватни възможности
за удовлетворяването им и нормалното развитие на детската личност.
3.1. Поведение на еманципация
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Поведението на еманципация се изразява със стремеж към придобиване на по-голяма
свобода, избягване на „опеката” и „контрола на родителите, съхраняване и ревниво пазене на
своите „малки тайни”, усамотяване, вглъбяване в себе си, анализиране, съпоставяне с околните,
което без да е изразено с думи говори – „аз съм личност, която е уникална”
3.2. Групиране с връстници
Групирането с връстници е друг поведенчески модел, който нерядко, с основание или без
основание, създава грижи на родителите, а и не само на тях. Естествено е „рейтингът” на
родителите да отбележи спад в оценките и предпочитанията на децата. Полезни са по-честите,
но ненатрапващи се контакти с децата, коментиране на приятелска среда, съученици и др.
Когато влиянията на тази среда са неблагоприятни, би било добре не грубо и категорично
да ги отхвърлим и забраним, а да се постараем да обясним и убедим детето в тяхното
неблагоприятно за него въздействие.
Едно напомняне – хората проявяват склонност да приемат тази позиция, която не се
различава много и съществено от тяхната собствена за дадени факти, хора и т.н.
Последователната работа и убеждаването на детето може да промени нагласата и отношението
му към даден човек, среда, занимания и т.н.
3.3. Реакции с различни увлечения
Поведение и реакции с различни увлечения – четене на книги, разнообразни хобита;
стремеж към показност във външния вид – облекло, прически, грим, желание да станат и да бъдат
център на внимание; хазартни увлечения; увлечения по компютрите; сексуални увлечения и
прочие. Някои от тях се адмирират бурно от страна на родителите, други остават без
необходимото внимание, трети се възприемат като абсолютно неприемливи и в ход се пускат
„екзекутивните” функции на родителя, а не разяснението и обяснението.
3.4. Реакции на отказ
Често в поведението на децата могат да се забележат т.нар. реакции на отказ – от контакти
и занижена комуникативност на детето. Разглеждайки детското поведение, изследователите
Майкъл Аргайл и Моника Хендерсън посочват, че юношите са „майстори” на
„некомуникацията”. Всеки родител се е сблъсквал с подобен начин на реагиране от страна на
децата. Неблагоприятно за развитието е, ако това се превръща или се е превърнало в стил на
поведение. Наблюдават се и откази от игри, от храна, които понякога са израз на абнормно
развитие на детето и инфантилизация [5].
3.5. Опозиционни реакции
Когато предявяваме към детето непосилни за неговите възможности, способности или
рязко противоречащи на неговите желания натоварвания или претенции, можем да предизвикаме
опозиционни реакции в неговото поведение. Такива могат да се породят и при рязко намаляване
на вниманието към или пренебрегване на детето от страна на родителите или други близки –
често при поява на ново дете в семейството, втори баща, майка и в други ситуации. Детето
започва тиха, а нерядко недотам тиха „битка” с виновниците за това положение – непослушание,
демонстрации на незачитане, действия, противоположни на исканите и др. подобни. Такъв тип
поведение може да се съхрани и в по-късна възраст и да се използва като защитен механизъм
срещу претенциите, очакванията и „неприемливия натиск” от страна на околните. Сред децата
тези реакции могат да се проявят, например като бягства от дома, скитане, кражби,
демонстративни суицидни опити и др.
3.6. Реакции на подражание
Реакции на подражание на поведението на определено лице, което е някакъв авторитет за
детето – родител, близък, приятел и т.н. В по-изявения вариант детето се стреми да копира всяко
действие в поведението на авторитета.
3.7. Атрибуция
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В социалната психология при изследването на процесите на междуличностното общуване
и възприемане са описани и заслужават внимание два феномена. Единият от тях е атрибуцията –
хората си приписват един на друг определени интелектуални, емоционални, поведенчески черти
и качества, и цялостният образ, изграден от тези „приписвания”, дава отражение върху
собственото поведение на детето.
Този изграден образ и модел за поведение, а и реалният човек, на когото се приписват тези
качества и черти, може да са действително съществуващи, но може и само да са възприемани
като такива – „човек вижда това, което иска да види”! Свързан с него е и феноменът, наречен
междуличностна атракция [4].
3.8. Междуличностна атракция
Представлява особен вид нагласа за възприемане и приемане на другия човек, в която
преобладават емоционалните оценки, вариращи от неприемане до симпатия и даже любов към
него. Известно е, че децата проявяват склонност към крайни и категорични оценки – „добър‒
лош”, „готин‒гаден”, „приятен‒отвратителен”, „отворен‒задръстен” и др. такива.
Посочените и други феномени и механизми на общуването биха могли да бъдат предмет
на друго разглеждане. Така или иначе те дават своето отражение и при криминалния старт –
извършване на първото противоправно деяние, и при затвърждаването на асоциалното и
престъпното поведение.
Описаните до тук реакции и форми на поведение могат да имат както отрицателно, така и
положително върху развитието на детската и на личността като цяло влияние.
При неправилни възпитателни подходи и отношения в семейството, в поведението на
детето се проявяват крайно неблагоприятни и утвърждаващи се във времето форми. Това
мотивира практическите усилия, известни като коригиране и терапия на поведението.
3.9. Делинквентно поведение
Една такава форма на нарушено поведение е делинквентното. Като синоними се използват
термините антисоциално (противообществено) и престъпно поведение – т.е. поведение, чрез
което се нанася вреда или се нарушават защитени от правото (законите) права, интереси и
отношения. На всеки човек е ясно и особено на работещите в сферата на превенцията и
профилактиката на детската престъпност, че едно такова поведение е полимотивирано. То има
съответни причини, генезис (развитие), благоприятстващи го фактори, условия и обстоятелства.
Всеки един от тези компоненти заслужава особено внимание, което би надхвърлило тематичната
рамка на настоящето изложение. Въпреки многото общи черти, начин на живот и особености на
извършителите на противообществени прояви и престъпления, всеки един от тях е уникален по
своята „противообществена кариера”. Това е и своеобразно предизвикателство към практика,
работещ по тези проблеми – да анализира, да диагностицира, да прецени тежестта на отделните
неблагоприятни фактори и съответно да структурира своята коригираща дейност.
3.10. Девиантно поведение
Много често в практиката се използват термините девиантно или асоциално поведение.
Това са такива девиации (отклонения) в поведението, които влизат в противоречие с
общоприетите в обществото норми (например моралните), не уврежда защитените от правото
отношения, но има косвен увреждащ резултат както за обществото, така и за самата личност.
Делинквентното и девиантното поведение понякога се използват като „наказателна акция” и
отмъщение спрямо родителите.
3.11. Бягства от дома, недостатъчен контрол и надзор, протест, страх от наказание и
др.
Нерядко срещана форма на нарушено поведение са бягствата от дома. А. Е. Личко посочва
различни форми на тези бягства: породени от недостатъчен контрол и надзор, мотивирани от
стремеж за развлечения и удоволствия; бягства като реакция на протест срещу прекомерните
изисквания или недостатъчно внимание – по-горе посочихме кореспондиращите с тези бягства
неправилни подходи и отношения във възпитателната работа на семейството; като реакция
вследствие на страха от наказание и за избягване на наказанията – авторът посочва, че най-често
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се срещат във възрастовия диапазон 7 – 15 години. Тенденцията е „бягството” да се затвърди
като начин на поведение при такива и други ситуации – например като начин за решаване на
проблемите изобщо; бягства, породени от засиления и неудовлетворен стремеж за еманципация
(12‒15г.); демонстративни бягства, свързани с реакциите на опозиция спрямо подходите и
отношението на родителите (12-17г.); дромоманни (неудържимо желание за пътуване) бягства,
като при всяко следващо районът се разширява – срещат се по-рядко и са израз на патология –
личностови разстройства или психични заболявания; специфично пубертетно бягство вследствие
на фантазьорство, мечтателност и др.
Ранната употреба и злоупотреби с алкохол и психоактивни вещества нанасят сериозни
поражения върху детската личност. Могат да бъдат мотивирани от: възприети модели и норми
на поведение в неблагоприятна приятелска среда; подражание на родителско или семейно
поведение; реакция на противопоставяне и опозиция спрямо натрапливи родителски влияния и
поучения; неадекватни способи за утвърждаване, обособяване или завоюване на авторитет [5].
Отклоненията в сексуалното поведение, проявяващи се като рано започващ сексуален
живот (среща се както хетеросексуален, така и хомосексуален); повишен сексуален интерес –
гледане на филми и издания с порнографско съдържание или преднамерено търсене и
наблюдаване на реални еротични и сексуални актове и сцени; безразборно полово общуване –
тенденция за затвърждаване при девойките, а при юношите – с „гонене на бройката”.
Крайностите на родителския подход по половите и сексуални въпроси и проблеми са известни.
Или са „табу” и обвити в тайна, съпровождани дори и с наказания при проявяване на такива
интереси от страна на детето, или самото поведение, изказвания и коментари на родителите имат
откровено „разкрепостено” порнографско съдържание. И в двата случая въпросът „къде
сбъркахме?” е неуместен, а посочените отклонения не са неочаквани.
3.12. Суицидно поведение
С изключение на патологичните случаи, когато самоубийството е неочакван и внезапен
акт, то има определен генезис. Проявява се първоначално като суицидни мисли и намерения,
след това изказвания с такова съдържание, заплахи, опити и реализация на самоубийството. Ето
защо при наличието, установяването и узнаването за такива факти трябва да се предприемат
необходимите адекватни действия и оказване на специализирана помощ. Това е необходимо
както за предотвратяване на суицида, така и за париране на опитите от страна на детето да
упражни „суициден шантаж” – провокции с цел придобиване на по-голяма свобода, промяна на
отношението в желана от него посока, извличане на облаги, удовлетворяване на капризи и др.
подобни – в немалка част от тези случаи „суицидните съставящи” като изказвания, заплахи и
опити имат демонстративен характер [3].
4. Превенция
Съществено значение за превенция на престъпността има възпитанието и
самовъзпитанието на личността. То се постига чрез стремежа да се избягват преживяванията на
омраза към другите, като не трябва да се допускат чести и дълготрайни състояния на
потиснатост, на стресове.
Културата на поведението, хуманизирането на взаимоотношенията имат важно значение в
процеса на възпитание и самовъзпитание. Важна е емпатията между хората – това е способността
да съпреживяваш чувствата на другия, да вникнеш в неговата гледна точка.
За да се справим с престъпността, трябва да се започне с преосмисляне на нейното
значение: ако престъпността се възприема като поведение за постигане на цел в разрешаването
на проблеми, тогава човек не би се променил, но ако се приема като недостойно поведение,
нараняващо другия, тогава престъпността би могла да се промени чрез: заместване на
агресивното поведение с неагресивно; враждебността в поведението на другите се замества с
доброжелателност, използва се преодоялване чрез емпатия /съпреживяване/.
Един от начините за редуциране на престъпността е наказанието, но за да бъде ефективно,
то трябва да отговаря на няколко условия: да е непосредствено, т.е. колкото по-малко време е
изминало между агресивния акт и наказанието, толкова вроятността то да действа задържащо е
по-голяма; да е интензивно, т.е. да е достатъчно силно, за да е неприятно на потенциалния
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агресор; да е вероятно, т.е. вероятността да последва агресивното действие да е достатъчно
висока.
Втората възможност е катарзисът. Защитниците на хипотезата за катарзиса твърдят, че е
полезно да се действа агресивно, дори ако никой не е нараняван или нападан. Но дори ако се
приеме, че съществува, възможно е катарзисът да е изключително временно явление.
Понякога е наложително децата да разкажат, друг път е добре да се подходи през игра или
друго действие, което да им помогне да изразят по-спокойно чувствата си. Важно е да умеем да
следваме децата, да се съобразяваме с техните емоционални потребности.
Може да се направи подходящо групово упражнение, нещо което да премести фокуса, през
преживяването да се преодолее това, което се е случило. В такива игри основните „герои“ в
конфликта се успокояват, а покрай тях и останалите. Чудесен ефект имат упражнения, които са
свързани с добродетели, толерантност, с ефективна комуникация, решаване на проблеми,
ролевите игри. Децата са много умни, интуитивни, чувствителни, те умеят да разграничават кое
е правилно и кое не. И ако ние ги водим в правилната посока, нещата си се случват. Възрастните,
които ще се намесят в конкретната ситуация, имат много важна роля за правилното въздействие.
Превенция за овладяване на престъпността е възможна, но изисква конкретни усилия, като
най-добре е справянето да придобие такъв подход, който да пасне на личността или групата от
личности, да промени ценностните им нагласи и да превключи на ново психологическо равнище
индивида, освободен от агресивните си емоции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отклоненията в поведението на децата може да се превърне в изключителен проблем с
течение на времето. Според изследвания семейството може да бъде една от причините затова.
Децата имат много крехка психика и всяка дума, всяко повишаване на глас може да им окаже
влияние, особено ако това се случва системно. Дори да не е пряко свързано с тях, да става въпрос
за постоянни спорове между родителите, децата го преживяват много сериозно. Друг фактор
може да бъде недостатъчната привързаност на родители спрямо детето. Ако на детето не му се
показват достатъчно любов, внимание, то може да приеме това много лично, вследствие на което
да се появи аномалия в поведението му.
Причините за асоциалното поведение на дете могат да бъдат много, голяма част от тях са
свързани именно със семейството. Връзката дете-родител е изключително важна. Родителят е
този, които трябва да наблюдава детето си постоянно и ако види някаква промяна, да вземе мерки
на момента.
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЗА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ЦПЛР В
ОБЛАСТЕН ГРАД ШУМЕН И В МАЛЪК ГРАД - НОВИ ПАЗАР
Пламена Д. Неделчева

ABSTRACT: Out-of-school education aims to rationalize students' leisure time, build on the knowledge
acquired at school, develop creative and imaginative potential and meet the needs of knowledge, communication,
expression, strength recovery and health strengthening. Compared to compulsory education, it is much more
flexible, dynamic and suited for the individual characteristics of children, without necessity. The material demands
a thorough and analytical comparison of the overall organizationally methodological, socio-pedagogical,
professionally integrating activity of the Regional and Municipal Complexes for the Centers for Personal
Development Support of the cities of Shumen and Novi Pazar on historical basis. Enriching, developing and
improving the work at school, the Centers have their undisputed place and future.
KEYWORDS: Comparative analysis, education, history, interest activities, out-of-school institutions,
center for personal development support, pedagogical specialists

„България има богат опит в организирането и ангажирането на свободното време
на децата и учениците с разнообразни и полезни дейности, които подпомагат тяхното
развитие, дават възможност за занимание с любимото хоби, подпомагат
професионалната им реализация и ги подготвят за бърза адаптация в условията на нова
среда и различни условия на живот” [4., с.22]. Това е така нареченото неформално
образование, което съществува в развитите страни в Европа и в Америка. В нашата
страна това неформално или допълнително извънучилищно образование за свободното
време на децата и младежите се регламентира в края на 40-те и началото на 50-те години
на ХХ век със създаването на ЦРД, ДК, Станции на младите техници и агробиолози,
Спортно-туристически станции, Народни астрономически обсерватории с Планетариум
/НАОП/. През 70-те години се създава Национално движение за техническо и научно
творчество на младежта/ТНТМ/, в резултат на което малко по-късно възникват и
Центровете за ученическо техническо и научно творчество /ЦУТНТ/. От този период са
пионерските домове, които работят с по-малките ученици [4., с.77].
През юни 1990 година, със заповед на Министъра на МОНТ, съществуващите
дотогава Пионерски домове се преобразуват в извънучилищни педагогически
учреждения ‒ Центрове за работа с деца, Обединени или Общински детски комплекси.
Създават се Ученически спортни школи/УСШ/, НДД.
В Шумен са обособени две извънучилищни структури – Център за работа с деца и
Ученическа спортна школа „Хан Крум“. ЦРД наследява базата на Пионерския дом и
всички работещи в него, а спортната школа се отделя в друга зала в района на училищата
и набира нови кадри ‒ треньори и обслужващ персонал. Първата година започва и в ЦРД
и в УСШ трудно, като една част от кадрите в ЦРД са съкратени в края на учебната година.
Оказва се, че изградените групи по интереси не отговарят на желанията на учениците.
Отпадат групи като: „Млад кулинар“, „Предсказание“, „Шев и кройка“ и други. Малко
по-късно 1991 година със ПМС №129
се утвърждават т.н. Извънучилищни
педагогически учреждения с определен норматив от часове и длъжността учител, а не
организатор на дейност, както е в началото. Щатът се намалява до около 35 бройки.
Всеки учител има норматив от 720 часа и изгражда по няколко групи в отделните
направления за постоянната работа през учебната година и 3 временни групи, една от
които през учебно време и 2 през ваканцията. Това са временно действащи групи и
временно ваканционни [4., с.67].
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И в град Нови пазар Пионерският дом се преобразува в Детски комплекс през 1990
година, а по-късно 1996 година в Център за работа с деца. Учебната 1991/1992 година
започва с първите групи, наследници на старите кръжоци [11., доклад № 3, с.1‒3]. Това
са: клуб „Компютър“, „Компютърни игри”, „Математика”, Кръжок за начално
техническо творчество, клуб „Театрално изкуство-площаден театър“, секция по „йога”,
клуб по „мениджмънт”, клуб „Роботика” и 3 групи „Английски език”. Клуб „Компютър“
е една от първите педагогически форми за работа и през годините от неговите редици са
излезли над 15 утвърдени програмисти, което за тях е станало професия. Преподаването
сe реализира с 5 учителски щата и един обслужващ персонал или общо 6 щатни бройки.
Участие вземат и 3 външни лектори в дейността. Съотношението между ЦРД – Шумен
и Детския комплекс –Нови пазар по отношение на кадрите е 5 към 1.
През следващата година дейностите се обогатяват с група по „класически танци”,
кръжок „Макраме”, клуб „Музика”, клуб „В песен и стих“ и секция по „Картинг и хор”
„Слънчова люлка“ със солфеж. Отново са привлечени външни лектори, но вече 4–ма,
които водят занимания в село Войвода и село Памукчии и обхващат учениците и от
околните села. Учебната 1993/1994 година започва с 40 групи с 625 ученици, като през
годината има движение - някои се записват, други се отписват. Създават се кръжок по
„конструкторски игри”, „математика” и „астрономия” и „литературно-творчески”
кръжок. Интересен момент в дейността на ЦРД в Нови пазар е това, че той работи не
само с деца и ученици, но и с възрастни. Такава дейност в ЦРД – Шумен никога не е
извършвана през изминалите години [2., с.371].
През 1994/1995 година са включени кръжок по „шев и кройка” и „класическа
китара”, но са отпаднали клуб „В песен и стих“, клуб „Роботика”, секция по „йога”,
Кръжок за „начално техническо творчество”. Щатните бройки вече са 10, от които 8
педагогически с директора. Промяна в ЦРД-Нови пазар настъпва след 1996/1997 година,
когато той се именува на Детски комплекс – Нови пазар. Още нови форми се разкриват
в комплекса като: фитнес, който се води в добре оборудван салон с немски уреди‒
спонсорство от фирма „Китка“ и продължава дейност до 2000 година; тенис на маса;
кръжок по растениевъдство, цветарство и овощарство; клуб „Информационни
технологии”; Автомоделизъм; Декорация, Изобразително изкуство; Детско литературно
студио; Бизнес-руски език; Детска вокална група; експедиция краезнание, и
кореспондентска школа по математика. Всяка година настъпват промени по отношение
на групите и тяхната тематика и това се налага поради желанията и интересите на
учениците, както и наличието на педагози. През учебната 1997/1998 година вече се
работи по направления, а именно: научно-познавателно и приложно-техническо с
изградени групи по математика, клуб Компютър, компютърни технологии и игри,
кореспондентска школа по математика, биология, клуб „Родолюбие“, История и
цивилизация, „Защита на природата“, „Краезнание“, „Етнография“, клуб „Аз и светът
около мен“, Руски език Клуб по шев и кройка. В художествено-творческото направление
са театрална занималня, ДЛС, приложно изкуство, детска вокална група, апликация,
„Поезия и проза“, клуб „Художествено слово“, клуб „Приказен свят“. В третото
направление са спортните групи по тенис на маса, картинг, фитнес и спортноразвлекателни игри. В тази учебна година се констатира, че ръководството на Детския
комплекс разчита на повече външни лектори, като само два учителски щата се заемат от
по едно лице, а останалите са раздробени на лекторски часове и вече са заети от 13
външни лектори. Това се е наложило поради оскъдния щат, както и от факта, че един
лектор води не повече от две групи. В ЦРД‒Шумен, също има външни лектори в този
период, но те са за по една или две групи. В началото на дейността това са кръжоци по
макраме, авиомоделизъм, фанфарна музика, приложно изкуство, корепетиция.
Учителите, които са на щат, изграждат по няколко групи: за начинаещи, за напреднали
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и за много напреднали ученици. Съществува и възможност за една група индивидуална
работа, каквато има и в Нови пазар[2., с.379].
В големия град има повече ученици и повече желаещи да се включват в
извънучилищните форми, докато в по-малкия град Нови пазар също има желаещи, но те
образуват по една или две групи от тематика. Новото през следващата година в Нови
пазар е група по приложна електротехника в село Войвода, нумизматика, занимателна
зоология, занимателна химия, забавна психология, забавна география, занимателно
природознание и домашни любимци и дребни животни, колективни спортове. Няма ги
вече тениса на маса и картинга, но фитнесът продължава да работи.
Учебната 1999/2000 година е последна за Центъра за работа с деца в Нови пазар, с
директор Милена Дочева, въпреки разнообразните форми за работа с децата и учениците.
Щатните бройки са 8, от които 7 педагогически и една помощен персонал.
За голямо съжаление на децата от град Нови пазар, дейността на ЦРД е
преустановена по политически причини през 2000 година с решение на Общинския съвет
12-I от 28.01.2000г. се предлага на МОН да се закрие детският комплекс, като дейността
му да се продължи от НПО. Това става със заповед на Министъра ‒ закриване от 1 юни
2000 година. По-късно, през 2002 година дейността му е възстановена като Общински
детски комплекс – Нови пазар. След приемане на Новия закон за образованието той вече
е център за подкрепа за личностно развитие ‒ Общински детски комплекс – Нови пазар.
Центровете за подкрепа за личностно развитие – ОДК, са наследници на тези
извънучилищни звена, съгласно Закона за предучилищното и училищно образование,
който действа от 1 август 2016 година и са част от институциите в образованието, наред
с училищата и детските градини [12., с.17]. В тях се предлагат най-добри възможности
за откриване, стимулиране и развитие на детските таланти, за надграждане на знания,
развитие на умения и формиране на компетентности, да социализация и интеграция на
деца със здравословни или други проблеми. Заниманията се провеждат в свободното от
учене време, като са съобразени с предпочитанията и възможностите на децата, на
учениците и на техните родители.
Сравнителният анализ изисква да се проследи началото на създаване на двете
извънучилищни институции в град Шумен и в Нови пазар. Предлагам кратка история за
развитието на извънучилищната дейност в град Шумен през изминалите години.
В продължение на 68 години в сградата на ул. „П. Волов” №6 се срещат
техническата младост и детското творчество: спортисти и инструменталисти,
природолюбители, певци, танцьори, фотолюбители, етнографи, артисти, които развиват
талант и умения за бъдещото си образование и професионално насочване, под вещото
ръководство на опитни специалисти. На 1 март 1950 година е учреден Окръжният
пионерския дом в Шумен; през 1963 г. от Венета Вичева се поставя началото на детски
хор “Бодра песен”, носител на много републикански и международни награди; след две
години (1965 г.). Детски танцов ансамбъл за народни танци, с ръководител Ради Радев,
става участник в национални, международни конкурси и фестивали, по-късно получил
името „Веселяче“; след още две години се създава Учебно-опитно поле и Окръжна
станция на младите агробиолози, последвана от Окръжната станция на младите техници
на следващата година. През 1988 г. двете станции се преобразуват в Център за
ученическо техническо и научно творчество /ЦУТНТ/ [8., с.1‒2].
В края на учебната 2000/2001 година Центърът за работа с деца /ЦРД/ и Център за
ученическо техническо и научно творчество/ЦУТНТ/ се обединяват в една
извънучилищна структура Обединен детски комплекс с близо 70 служители, след което
през есента се правят съкращения на педагогическия и на непедагогическия персонал.
Това довежда до свиване на дейността и да намаляване разнообразието на предлаганите
педагогически форми [11., с.1‒2].
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Въпреки това през първите 10 години на днешния век ОДК‒Шумен се утвърждава
като престижна школа за откриване и развитие на талантите и дарованията на
шуменските деца и грижата към тях за бъдещата им подготовка за реализация в живота.
След обединението Комплексът предлага над 20 оригинални педагогически форми –
клубове, школи, състави, съобразени с желанията, интересите и свободното време на
децата и родителите. В комплекса през годините са изградени и работят над 100 групи с
над 1000 участници в тях. През целия ден в ОДК е пълно с деца и ученици, тези, които
учат сутрин, на обяд пристигат в комплекса, а тези, които учат след обяд, в 8,30 часа
започват занимания в кабинетите. Педагозите пазят хубавите традиции, предават опита
и мъдростта си на по-младите колеги, създават приятелска обстановка, която кара
възпитаниците им да се чувстват спокойни и щастливи. Те са всеотдайни и готови да
посветят времето и любовта си за бъдещето на децата [10., с.14].
Най-важният приоритет в работата на ОДК е осъществяването на пълноценен
образователно-възпитателен процес в клубовете, школите, съставите. Опитът е доказал,
че успехи може да има там, където има съчетаване на традиции, постоянство,
новаторство, мобилност, надграждане, творчество. До 01.09.2018г. ЦПЛР-ОДК – Шумен
разполага с 22 щатни бройки, 13,5 от които педагогически специалисти, включително с
директора и 8,5 непедагогически [8., с.2-4].
Дейността се осъществява в две направления: научно-познавателно и приложно
техническо направление и художествено-творческо.
В научно-познавателното и приложно техническото направление се включват
утвърдените в годините групи в школата по математика, по български език и литература,
компютърен свят, информационни технологии, графичен дизайн, програмиране,
археология, авиомоделизъм, Шуменски детски парламент, програмиране и съботна
детска занималня.
Към художествено-творческото се отнасят представителен хор “Бодра песен”,
Детски танцов ансамбъл “Веселяче”, Детско-юношески театър “БИС”, УЛК
”Сладкодумци”, клуб „Журналист”, Литературно творчество, школа Изобразително и
приложно изкуство, школа Дърворезба, клуб „Моден дизайн” и клуб „Устни
хармоники”. Реализира се и работа с деца със СОП чрез изградени 4 групи в ПУ ”В.
Друмев” и с посещение в дома на един ученик – индивидуална работа през учебната
2014/2015 година.
Детският комплекс традиционно е домакин и съорганизатор на национални изяви,
които са част от Националния календар на МОН за извънучилищни дейности, който сега
се нарича Национален календар за изяви по интереси към Министерството, в който ОДК
е организатор и домакин на 3 изяви: Международни детско-юношески хорови празници
„Добри Войников“, Национални ученически театрални празници „Тодор Колев“ и
национален конкурс „Мадарският конник‒символ на историческото минало и
европейското бъдеще на България“. Важен приоритет в работата на педагогическия
колектив през цялата учебна година е проучване интересите на учениците в областта на
извънучилищната дейност и привличането им в постоянни занимания през следващата
учебна година. Този процес започва в края на втория срок на всяка учебна година,
продължава по време на летните занимания и приключва до 1 октомври – началото на
новата [8., с.6‒8].
От втория срок на учебната 2014/2015 година с ПМС № 36 от 20.02.2015 година се
променя финансирането на ОДК – Шумен и се изготвя програма на база на учебните
часове и заложените дейности и на брой ученици в общината, се делегират средства за
заплатите на педагогическия персонал, а издръжката остава за сметка на общината. Това
постановление важи за всички извънучилищни структури, включително и за ОДК – Нови
пазар, които също изготвят своя програма.
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„Основна стратегическа цел на Шумен е следната: Обединеният детски комплекс
в Шумен да създава условия за избирателно удовлетворяване и развиване на детските
интереси, способности и потребности в различни области на науката, техниката,
изкуството и туризма, в свободното от учебни занимания време. Да ги подготвя за
пълноценен живот, отчитайки реалностите, промените и тенденциите в развитието на
обществото. При осъществяване на дейността си Детският комплекс спазва принципите
на всеобхватност, доброволност и достъпност на формите за ученици от всички възрасти;
мобилност, вариантност, алтернативност спрямо традиционните методи и форми в
урочната и извънурочна работа; широка публичност, единство в замислите и
конкретните действия на институциите в системата на МОН за възпитателната работа с
учениците.
На 1 март е организирано 28-то издание на Регионалния конкурс „Пижо и Пенда”
с награждаване и подредена изложба с мартеници. Конкурсът е включен в културния
календар на Община Шумен, като участие вземат над 400 деца. Всяка година през месец
април в концертна зала на Младежкия дом в Шумен се провежда поредното издание на
конкурса “Златно петле”, организирано от ОДК-Шумен с подкрепата на Община Шумен
още през 1992 година. На Първи юни се организира общоградски празник в Градската
градина, в който ОДК се включва, изграждайки центрове по интереси: рисунка на асфалт;
приложни ателиета: „Пъстроцветна мъниста“; „Маски“; „Тихи игри“; „Художествена
обработка на дърво” – демонстрации по дърворезба; бодиарт; „Засади любимото си цвете
и се грижи за него!”; пресцентър на клуб „Журналист” малка сцена на таланта от ДЮТ
„БИС“; Билетен център за томбола с награди, а клуб „Журналист” прави и една
първоюнска анкета с въпроси, касаещи празника и детството на шуменските малчугани.
Отговорите се обработват и публикуват в електронното издание на клуба”. [8., с.5-6].
Традиционната годишна изложба на клубовете и школите по изобразително и
приложно изкуство в ОДК–Шумен, в последните години е под надслов „Дъга от детски
творби”, и е през месец юни в ХГ „Ел.Карамихайлова”. Преди откриването на изложбата
директорът на ОДК в Шумен, награждава с медали и грамоти изявени ученици,
постигнали високи резултати в обучението си през учебната година. След
награждаването се открива годишната изложба под надслов „Дъга от детски творби”,
която предлага на всички граждани на Шумен да се насладят на детското изобразително
и приложно творчество. В галерията са експонирани прекрасните дърворезби на школата
по дърворезба, чудесните рисунки на младите художници от Арт-школата по
изобразително изкуство, най-новите модели, създадени от бъдещите дизайнери от клуб
„Моден дизайн” и компютърните рисунки на учениците в клубовете по информационни
технологии и Графичен дизайн. Годишната изложба е много добра форма за изява на
възпитаниците на ОДК и реклама на формите. Посещава се от много родители, които
добиват представа за резултатите от обучението на децата им. Медиите я отразяват и
популяризират сред обществеността. Всяка година се отразява от Шуменската телевизия
и в. „Шуменска заря”, както и в сайта на ОДК.
Друг приоритет е създаване на възможност и условия за изява на възпитаниците на
комплекса в международни, национални, регионални и общински изяви‒конкурси,
състезания, концерти, изложби и други, както и кандидатстване с проекти към Общински
фонд „Култура” и в Националния фонд „Култура” към МК. Представителните състави
ДТА „Веселяче” и хор „Бодра песен” в последните години реализират международни
турнета и участват във фестивали и конкурси, като заемат призови места навсякъде. Това
показва, че се работи с огромна желание от страна на учениците и от страна на
ръководителите. Школата по дърворезба и Арт-школата по изобразително изкуство
провеждат пленери на Шуменското плато и в чужбина всяка година. За школа
“Дърворезба” и за възпитаниците всяка една изминала година е изключителна. С много
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участия в регионални и национални конкурси, изяви в Шумен и София учениците
приложници завоюват и много награди и отличия. Тази организационно-педагогическа
форма трудно се създава и в България има само още една в Националния дворец на
децата.
Експедиция ,,Млад археолог“, Шуменски детски парламент, Съботна детска занималня,
История в приказки са групи, които са сравнително по-късно сформирани в ОДК-Шумен, заедно
с клуб „Млад пътешественик“ и клуб „Дебати“ от тази учебна година. Децата с интерес
посещават и работят в часовете. Успешно овладяват знанията по история, археология и
придобиват умения в областта на приложните изкуства.

Учениците в Експедиция ,,Млад археолог“ придобиват знания, умения и навици за
опазване и съхраняване на културното историческо наследство на България. Те
осъзнават и разбират активната роля на човека в историческия процес. Учениците
успешно усвояват знания за историческото минало и особеностите на древните
цивилизации. Задълбочават се и разширяват знанията им за съвременните открития в
областта на археологията. Учениците от клуб ,,Шуменски детски парламент“ активно
участват и се представят успешно в конкурси, изложби, благотворителни базари. Те
овладяват правила за работа, които са в основата на процеса на общуване. Провеждат се
дискусии, коментират се проблеми, свързани с обществените отношения. При тях се
формират умения за работа в екип и критично мислене. Учениците изграждат умения и
навици за отстояване на собствена позиция и лидерство.
Децата от клуб ,,Съботна детска занималня“ придобиват знания за природата,
обществото и човека и изграждат умения и навици да боравят с обществени представи и
понятия за културните и природни обекти. Насърчават се към отзивчивост към
възприемания свят като преживяване на срещите с новото и необичайното: пробуждане
на детското любопитство, наблюдателност и любознателност. В тях се формира
разбиране за специфичните особености на природата и заобикалящата ги среда,
познавателни умения за ориентиране, опазване и съхраняване на културното наследство.
Учениците от клуб ,,История в приказки“ усвояват знания за историческото минало
на българския народ и разбиране за активната роля на човека в историческия процес. Те
се запознават с историческото развитие на отделните общества, бита и културата на
средновековното българско общество. Те придобиват умения и навици за аналитично
мислене и сравняване на начина на живот и ценностна система през различните епохи,
правилно ориентиране в историческото време и пространство; разпознаване и описване
на характерните особености на старите български столици. На база усвоени знания те
назовават и сравняват събития, свързани с историческото минало. Учениците
придобиват умения за анализ на картина с историческо съдържание и разпознаване на
паметници на националната култура с историческо значение и с желание участват в
конкурси и изложби.
Дейността в направление Информационни технологии е организирана според
подадените заявления и се осъществява в следните групи: школи по Графичен дизайн;
Информационни технологии; Програмиране и клуб Компютърен свят. Децата с интерес
работят в часовете, овладяват знанията и придобиват умения за работа с компютърна
система. Запознават се с приложението на информационните технологии. Обучението в
школите се осъществява по утвърдени учебни програми. Усвояват техники за обработка
на графични изображения ‒ запознават се с графичните редактори Paint (Пейнт),
Photoscape (Фотоскейп), GIMP, AdobePhotoshop (Фотошоп) и др. Прилагат наученото
при изпълнение на практически задания. На занятията по програмиране учениците
научават основните правила, методи и техники за създаването на уеб страници.
Запознават се с езика HTML и работят с MSWord, WebsiteX5 и AdobeDreamweaver и
Windows. Научават се да създават, редактират и форматират компютърни презентации.
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Успешно ползват локалната мрежа и Интернет за обмен на данни, търсене на
информация и кореспонденция. Създадените рисунки учениците представят пред
родители и почитатели в Годишна изложба „Дъга от детски творби” в ХГ „Елена
Карамихайлова“.
Извънучилищните литературни занимания помагат на учениците за отработване на
определен висок естетически вкус чрез ранното и естествено запознаване с литературата и
приобщаването им към нейното изкуство. За най-малките любители на литературното
творчество ОДК предлага клубове „Приказен свят”, „Литературни игри”, „Детско литературно
студио“ и „Занимателна граматика“. В тях децата от слушане на приказки и занимания с
литературни игри преминават към създаване на художествени детски творби и по този интересен
начин усвояват по-лесно българския език. Най-талантливите са обединени в Ученическия
литературен клуб “Сладкодумци”, учреден през 1999 година. През 2003г. излиза от печат
първият му литературен сборник “Сладкодумци”. Това е голямо постижение, тъй като през
последните двадесет години в Шумен не е издаван сборник с лично ученическо творчество.
Творбите на малките “сладкодумци” редовно се отпечатват в притурката “Млада муза” на
в.“Труд”, във в.“Литературен месечник”, в сп. “Пчелица”, във в. ”Шуменска заря” и в сборника
на писателите в Шумен „Златоструй”. Последва издаването и на две лични стихосбирки на
младите авторки П.Тихомирова и Д.Александрова, както и на втория сборник “Сладкодумци”
през 2008 година. Така постиженията на младите шуменски творци станаха достояние на
шуменската общественост. През изминалите почти 20 години от учредяването на
УЛК”Сладкодумци” младите му автори участват със свои творби във всички обявени
международни, национални, регионални и общински конкурси и печелят многобройни грамоти
и отличия. За цялостно творчество УЛК ”Сладкодумци” е удостоен с диплом от Националния
дворец на децата по случай 50-годишния му юбилей. До момента са издадени 12 книги с творби
на младите сладкодумци [6., с.14].

Друга литературна форма с утвърдени традиции в Шумен е Клуб „Журналист”,
който вписва и издава ученическия вестник „Лексикон”. Всеки брой на вестника е
тематично свързан с национална или регионална изява и се разпространява във всички
училища в града. Младите журналисти пишат материали по вълнуващите ги проблеми,
вземат интервюта, отразяват проведени изяви в града, правят предпечатната подготовка
на вестника. За своята журналистическа дейност получиха награди от Националния
конкурс по журналистика в град Русе – златни медали и грамоти. Днес клуб „Журналист“
си има електронно издание, което поддържа ежедневно, а печатни издания подготвя и
реализира по случай годишнини или национални изяви.
Възпитаниците на ДЮТ „БИС“ работят по утвърден творчески план, свързан с
театъра, в насоките – пластика, слово, театрална история, театрална палитра на изява,
театрална музика, сценография, история на театралния костюм, изработване на реквизит,
декор и театрален костюм. Всички тези теоретични и практически познания имат за цел
да възпитат у децата желание да се обучават в сферата на театралното изкуство, да станат
бъдещите приятели на театъра или деца, избиращи театъра като своя съдба и професия.
Всяка година подготвят по две пиеси – едната с подготвителните групи и една премиера
с представителния състав. Театралният състав участва във фестивалите „Смехорани“ в
Габрово и в „Сцена край морето“ в Поморие ежегодно и е домакин на националните
ученически театрални празници „Тодор Колев“ в Шумен. В подготвителната група от
Помощното училище „В. Друмев“ се работи с деца от различни възрастови групи като
основната цел бе арт-терапия. Театърът обединява в едно танц, музика и слово, което
позволява работа, свързана с личностното развитие на децата със специални
образователни потребности. С децата се работи в областта на музиката, театралната игра
и пластиката. Финалът на техните усилия бе част от пиесата „Иванко ‒ убиецът на Асен“
по В. Друмев, посветен на юбилея на училището. Освен това, те осъществиха и контакти
със свои връстници, като присъстваха на редица техни театрални и творчески изяви.
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За осма година в Детския комплекс продължи работа форма, свързана с
изграждането на добър естетически вкус и добиване на умения за творчество в областта
на модата – клуб „Моден дизайн”. В тези 2 групи учениците развиват творческите си
способности, въображение и фантазия. Изграждат усет към съчетаване на материя, цвят,
форма и естетика. Изработват авторски проекти на облекла по свое виждане и по свой
вкус, участват в Годишното изложение със скици и модели за облекла и аксесоари[11.,
доклад № 3, с.2].
Школите по математика за ученици от трети до седми клас са изградени още през
1990 година и се радват на много желаещи да се включат в тях. Младите математици
участват в традиционните математически турнири и състезания като: МТ "Иван
Салабашев"; Коледно математическо състезание; МТ „Черноризец Храбър“ и МТ
"Европейско кенгуру", а от няколко години се нареждат на призови места в скалата на
ППМГ “Нанчо Попович“ и продължават образованието си там. От няколко години клуб
„Авиомоделизъм“ подготвя чудесни модели и привлича много момчета в дейността.
От средата на месец юни до края на юли се организира лятна работа в ОДК–Шумен,
като тематиката е съобразена със специалността на ръководителите.
От 01.09.2018г. към съществуващия ОДК – Шумен, с решение на Общинския съвет
се вля и Обединената школа по изкуствата „Анастас Стоянов“, която също е създадена
през 60-те години на ХХ век като отделна структура към община Шумен с цел развитие
на изкуствата в града – музикално, танцово, изобразително. С наличието на повече
педагогически специалисти се увеличи и броят на дейностите и изявите, които се
планират в Годишната програма за финансиране, като в учебната 2017/2018 година
техният брой достига 66.
Промени настъпиха и в материалната база и сградния фонд на ЦПЛР-ОДК Шумен.
В 90-години на миналия век беше предоставена база на ул. „Стара планина“ №2 за
дейности с децата от кв. „Боян Българанов“ и близките училища в този район. Учителите
от ОДК наситиха базата с дейности, но с течение на годините децата намаляха, а едно от
училищата се закри, което наложи и напускане на тази база и връщането й на община
Шумен през 2007 година. В последните 2 години бяха предоставени две къщи във
Възрожденския комплекс за дейност и репетиции на хор „Бодра песен“ – къща „Баба
Райна“ и на Школата по дърворезба - къща „Бучевинови“, а през тази година и една за
дейността на новото направление „Кариерно консултиране и ориентиране“, отново в
този комплекс. Сградата на ул. „Панайот Волов“ № 6, в която 68 години се е развивала
извънучилищната дейност с шуменските деца и ученици, вече е в историята. Всички
педагогически форми и управлението са изместени в сградата на бившата Обединена
школа по изкуствата на бул. „Славянски“ № 72.
Голяма част от дейностите с масов характер се правят и в Нови пазар. Първи юни
започва да се празнува с гости, които се канят от София като Надя Мутафчиева, Богдан
Томов и други. Стълбите на общината се украсяват и там преминава тържеството. ЦРД‒
Нови, пазар става организатор и домакин на националния математически турнир „Иван
Салабашев“. Организира и лекоатлетически крос в града с големи награди. Детският
театър винаги участва с постановка в Националните ученически театрални празници в
Шумен. Партньори в дейността са читалището и училищата в общината.
Лятната форма „Детско шоу и забавления” се организира ОДК‒Нови пазар, всяко лято с
деца не само от града, но и от други краища на страната, дошли на гости. Предназначението на
летните форми е да забавляват, да развличат, да осмислят свободното време, а заедно с това се
прокрадва деликатно образователен и възпитателен елемент. Деца от София, Варна, Стара
Загора, Нови пазар си подават за дружба ръце. Групата е разнообразна, цветна и многолика, както
по отношение на възраст /от 5‒6 до 17‒18 годишни, факт, който създава значителни затруднения
при обединяването на интересите/, така и във връзка с всички странности, касаещи любими
занимания, очаквания, разбирания за пълноценна почивка [7., с.1].
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В клуб „Знам и мога“ участват мотивирани деца и младежи, с развит потенциал и
изразена творческа активност и емоция, чрез използването на разнообразни материали и
техники. Групата се състои от 17 ученици от СУ „В.Левски” и СУ „Хан Исперих” в
гр.Нови пазар. Децата са на различна възраст, като най-многобройна е групата на децата
от IV клас. Клубът спомага за развитие творческото мислене на учениците, активиране
на множество умения и разкриване на таланти чрез индивидуален подход и осигуряване
на възможност за изяви. Участниците рисуват, апликират, моделират и изработват
картички за Коледа, звездички, цветя от хартия. Опитват как се твори върху и с различни
материали – изработка на звездички от ролки тоалетна хартия и брокат, моливник
Миньон, изработен от метална кутия, цветни листи и моливи. Изкуството възпитава
мисленето извън рамка, гъвкавостта, творческото намиране на разрешения на
проблемите от ежедневието. Развиват се важни моторни и физически умения, поощрява
се въображението [7., с.5].
В арт-студио “Работливко” към ЦПЛР‒ОДК гр.Нови пазар участват 23 ученици от
четвърти клас. Първото занятие започва с изработване на картина от отпечатъци на
есенни листа. Събрахме различни листа и си припомнихме знанията за видовете
широколистни дървета. Направихме си и рамка за снимка от морски миди и картон.
Изработихме и есенни кутийки от хартия и моделирахме таралежи от пластилин.
Коледните свещници сътворихме от стари дискове, гирлянди и шишарки. С помощта на
памук апликирахме и нашите зимни дръвчета. Снежните човеци, ангелчетата и
коледните ни венци украсиха класната ни стая. Направихме си и Коледен календар, на
който внимателно следихме кога ще настъпи самият празник [7., с.3].
С помощта на презентация се запознаха участниците с техниката и работата с
квилинг. Квилингът (от англ. „Quilling”), наречен още хартиен филигран, е форма на
изкуството, която включва използването на ленти от хартия, които се навиват, сгъват в
определени форми или се слепват заедно, за да се създаде интересен декоративен дизайн.
Разгледахме различни творби изработени с тази техника. В рамките на няколко часа
усвоихме основните фигури в квилинг и начина им на изработване. Последва и
изработване на наши собствени картини с квилинг техника. Изработили сме и красиви
подложки за чаши от попивателни кърпи и сърца от хартия, който ще подарим за
предстоящия празник – „Свети Валентин” [7., с.2].
Всеки урок започва с показване на нагледни материали и начин на изработване на
дадения продукт в последователни стъпки от ръководителя на студиото. Преди да
започне работа по изработване на даденото изделие се провежда кратка дискусия за
празника или сезона, за който работим и какво знаем за него. Ако занятието позволява
учениците се разделят на групи. Развиват умения за художествено моделиране,
изрязване, апликиране, колаж, декупаж и други декоративни техники. Придобиват
знания как да развиват таланта си, да провокират своята мисъл и въображение, да
създават и творят. Учениците с удоволствие участват в занятията и постигат много добри
резултати.
В арт-клуб “В страната на чудесата” към ЦПЛР-ОДК гр. Нови пазар, са включени
ученици на различна възраст с изявени творчески способности и интерес към изкуството,
което позволява творческа самоинициатива и изява на деца от различни възрасти и
социален статус. Броят на учениците в началото на учебната година е 25. Събирайки
стари вестници и списания учениците развиват правилно отношение към природата,
градят собственото си екологично образование и възпитание. Чрез вестници и списания
могат да бъдат изработени най-различни екологични съдове за домашна употреба –
панерчета, кошнички, предмети за украса, моливници, животни. Научавайки се да
плетат, децата предават знанията у дома, и плетенето се превръща в семейно хоби.
Работните срещи с родителите спомогнаха за екипна изява чрез креативни дейности на
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деца и родители и забавно-художествена интерпретация на идеи. Урокът, който прилича
повече на игра, е интересен и забавен. Основните дейности са плетене с хартия, работа с
креп хартия, изработване на коледна украса, коледни картички за малки и големи,
сурвачки. За всяка една операция, освен че се демонстрира изпълнението и от
ръководителя на групата, има нагледен снимков материал. Не е за пренебрегване
състезателният елемент, децата се учат да работят в екип, а усърдието да изведат своя
отбор и своята позиция напред е видимо [7., с.12].
Дейността на кръжок „Краезнание“, ОУ „Св. Кл. Охридски“ с. Ст. Михайловски,
общ. Нови пазар, е традиционна. Учениците с интерес участват в извънучилищните
форми, защото те са свързани с техните интереси, запознават се с нови хора, създават
приятелства, опознават света около себе си. Децата са творци по природа, обичат да
експериментират, творят и спорят. Чрез картини, разкази и карикатури те ни показват
своите мисли и чувства. Участниците в кръжок „Краезнание“ за първи път тази година
се включиха в конкурса на столична библиотека „Моите будители“ посветен на 1
ноември. Предизвикателство за тях беше и участието в конкурса на НЧ „Христо Ботев“,
посветен на 145г. читалищна дейност [7., с.8].
Традиция за нас е да участваме в различни инициативи и конкурси посветени на
коледните и новогодишните празници-ОДК Шумен - „От Коледа до Васильовден“,
„Моята коледа“- НЧ “Пробуда“ гр. Кюстендил. Тази година бяхме гости на
пенсионерския клуб към НЧ “Иван Вазов“ с. Ст. Михайловски. Ние разказахме на своите
домакини за празниците и символиката на сурвачката, а те изненадаха петокласниците
като им разказаха спомени от своето детство и им помогнаха да украсят своите сурвачки.
С интерес учениците разгледаха и сбирката им от старинни предмети, много от които не
бяха виждали до този момент, защото не се използват в нашето ежедневие. Своите мечти,
желания и благопожелания за другите и себе си те отправиха към Дядо Коледа - „Моето
писмо до Дядо Коледа“- Български пощи. Всички те бяха отлични с грамоти и
индивидуални награди. С рисунки, песни и танци участват във всеки училищен празник.
В с.Стоян Михайловски, ОУ „Св. Кл. Охридски“ развива дейност и клуб по
гражданско образование „ Диалог“. Гражданското образование е много важно за
формирането на мирогледа на съвременния човек, защото само знаещ правата и
задълженията си индивид може да бъде полезен на обществото в което живее.
Изграждането на мироглед и лична позиция се формират под влияние на семейството,
приятелския кръг и обкръжаващата среда. Клуб “Диалог“ дава възможност на
подрастващите да се запознаят със своите права и задължения като граждани, да
отстояват своята позиция, да дискутират по различни въпроси и теми и др. Затова
залагаме на следните правила за поведение и отношение към другите:
- имам знания - имам лично мнение, подкрепено с факти и аргументи;
- имам образование - това е възможност за мен да имам по-добро бъдеще;
- уважавам мнението и позицията на другите, защото настоящето и бъдещето са за
нас.
Темите, които обсъждаме са посветени на: „Училищен живот“, „Моите идоли“,
„Бюджет“, „Създаване на правила за съвместен живот в клас“, „България и Европа“ и др.
Темите, с които изненадаха своите съученици бяха: „Моята визитна картичка“; „Дърво
на ценностите“; „Кой съм аз“; „Какво харесват момчетата, какво обичат момичетата“.
Своите вариации на тези теми учениците представят чрез индивидуални и общи проекти
и постери [7., с.11].
В динамичният съвременен свят клубът „Ученически обектив-младежка зона”
полага усилия да съхрани добрите традиции, прояви амбицията да се развива като
гъвкава и адаптивна система за допълнително обучение в свободното време на
подрастващите от града. През месец октомври 2017 година започна дейността си клуб
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„Ученически обектив – младежка зона” при ОДК-Нови пазар. В клуба бяха записани по
собствено желание и с попълнено заявление ученици от СУ„Хан Исперих” и СУ„Васил
Левски” ‒ Нови пазар [7., с.10].
Създаването на този клуб спомага за популяризирането на оригинални идеи,
свързани с образованието и възпитанието, както и с провеждането на интересни
разговори и интервюта на децата с техните учители, кметове, общински съветници,
депутати, артисти, журналисти.
През първия срок на учебната 2017‒2018 година участниците в клуба се запознаха
с основни понятия в журналистиката, видовете жанрове, поведение и начин на
интервюиране. Участваха в ролеви игри за усвояване на знанията. Учениците подготвиха
и осъществиха интервюта с директора на Общинската художествена галерия „Петър
Персенгиев”– г-жа Б.Борисова. Следващ важен материал бе заснет и излъчен в местната
телевизия, обсъждан с гордост от населението ‒ за малкия иноватор „Дани” ‒
десетгодишният Йордан Данчев и неговия първи дебют със самостоятелна изложба, като
представи пред широката аудиторията неговото иновативното новаторството и
майсторство – творене със суха градинска пръст върху бял лист [5., с.168‒175].
Изявата бе заснета и излъчена в новинарския блок на „Часът на Нови пазар”.
Резултатите от дейността на клуба са видими за широката аудитория от педагози,
родители и ученици от гр. Нови пазар. Те имат възможността да оценяват и коментират
работата на клуба, да бъдат източници на нови идеи.
През месец октомври 2017 г. стартира дейността си школа „Опознай родината“ при
ОДК–Нови пазар. Школата е обучение по три направления – история, география и
биология с ученици от ІV „б“ клас при СУ„Хан Исперих“ – гр. Нови пазар. Задълбочи се
процесът на обучение на учениците, чрез полагане на усилия като усвояване на
дейността „Опознай родината“. Дейността, която се извършваше в школата, запознава
учениците с историята на България и ги докосва отблизо с местата от историческо
значение за родината ни, залагайки на креативен и алтернативен подход. По увлекателен
и интересен начин бе представено миналото и традициите на нашата родина. Учениците
се докоснаха до родовите корени чрез посещения на забележителностите в родното
селище. Осъществиха се посещения в Килийното училище, Галерията, Часовниковата
кула, Паметника на Христо Ботев. Малките творци изработиха картички и табла за
Коледните и Новогодишните празници. Чрез презентации пътуваха из китната природа
на нашата родина [7., с.8].
Клуб "Моделизми" активно работи през учебната първи учебен срок на 2017/2018г.
Децата неуморно се трудиха, участваха в конкурси като: конкурс на Съдебната палата –
Шумен - "Съдебната палата през моите очи" ‒ Шумен. Темата дава възможност да се
отрази личното отношение съд и съдебна палата. Учениците участваха с плакат по
случай юбилея на ОДК и получиха грамоти [7., с.7].
В кръжока по изобразително и приложно изкуство ,,Сръчни ръчички ” към ОДК гр.
Нови пазар за учебната 2017/2018 година, се включиха 20 ученици от ОУ ,,Христо Ботев”
с.Памукчии. По-голямата част ученици от втори клас /от които 7 момичета и 5 момчета
/ и каки и батковци ‒ 8 на брой. В групата няма деца със СОП. Винаги в кръжока децата
работят и творят заедно. Учениците рисуват с желание ‒ автопортрет, пейзаж,
натюрморт; апликират чрез изрязване; правят вълшебства от хартия (оригами). За
Коледните празници изработват сами сурвакници, снежинки, 3D снежинки, снежен
човек от изрязани хартии от своята ръчичка, коледен венец пак от техните прекопирани
и изрязани ръчички, 3D картички, Дядо Коледа от картон, различни видове елхи, коледни
рисунки с памук и бои. Още при постъпването им в кръжока и в центъра се поставят цели
у децата и навици за опазване на общественото имущество, организиране на съвместни
празници с участие на родители. Предоставят се равни възможности на всяко
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дете/участник да разкрие дарбата си чрез собствен избор на това, което ще представи [7.,
с.9].
Детска театрална трупа „Магия” с дългогодишен ръководител Д.Митева
предоставя възможност на децата и младежите да развиват артистичния си талант.
Живеем съвместно, защото се опитваме да бъдем толерантни. Многообразието в света
ни учи колко пъстър и красив е животът, колко различни начини има да изразим себе си.
Независимо къде живеем, в какво вярваме, дали имаме някакво увреждане, всички
искаме едно и също ‒ да споделим с другите своя свят, чувствата си, възможностите си,
красотата, която притежаваме, да дадем някому любовта си. Толерантността ни отваря
очите за факта, че красивото, хармонията, е точно в различието. Този подход спомогна
за съпреживяването и осмислянето на посланията в "Мечешка кожа" [7., с.10].
От тази учебна година са изградени и групи в предучилищна възраст в две детски
градини в областта на приказния свят, а именно: „Светът в приказките“, „Приказни
герои“ и „Приказката любимо детско четиво“. От имената на групите става ясно, че
децата ще изучават приказното богатство, ще се вълнуват от приключенията на
приказните герои, ще се идентифицират с любим герой и ще беседват върху поведението
им. Втори елемент от работата включва епизод от приказката, който те ще нарисуват по
зададен контур или фигура.
Комплексът в Нови пазар разполага с групи като: Художествено слово,
Художествена фотография, Новопазарски ученически парламент, Фанфарен оркестър,
Мажоретен състав „Джуниър” и „Кадети”, Български народни празници, Хайде на
хорцето, Гражданско образование и диалог – Европа, традиции и обичаи, клуб по
„Карате”, клуб по „Тай-бо” и Футболна школа „Лъвчетата на ОДК”, това са кръжочни
форми, разпознаваеми със своята слава пред обществеността. От началото на учебната
2018 – 2019 година общият брой посещаващи ОДК участници е 547.
ОДК-Нови пазар, не разполага с голяма материална база и кабинети, каквито
винаги е имало и има и сега в ЦПЛР-ОДК – Шумен. Помещението е едно и в него може
да работи само една група. Това налага да се използва базата в училищата и в детските
градини за работа с постоянни и временни групи през учебната година. Единствено
лятната работа може да се реализира в това помещение и то предимно в градината пред
комплекса.
През следващите години дейността в двете направления се обогатява с нови изяви
на общинско, регионално, национално и международно ниво.
Съотношението между големия и малкия град в случая Шумен и Нови пазар по
отношение на брой население и брой ученици, на базата на който се прави
финансирането е в полза на големия град. Затова и заетите в работата педагогически и
непедагогически кадри са повече в Шумен.
В момента ЦПЛР-ОДК - Шумен, разполага с 13 непедагогически и 38
педагогически специалисти, а ОДК – Нови пазар, с 3 щатни бройки, една от които
директор и два щата, които се делят на лекторски часове от 6 педагогически специалисти,
като целта е да се предлагат повече и по-разнообразни занимания. През 1990 година в
Шумен се обособяват две извънучилищни педагогически учреждения, едното е ЦРД, а
другото Ученическа спортна школа „Хан Крум“, в която се развива масов и
индивидуален спорт.
За разлика от Шумен в Нови пазар спортът остава като направление в ЦРД и покъсно в ОДК.
Секцията по тенис на маса „Можем заедно“ с ръководител П. Петрова започва
занимания с 20 ученици от ОУ „Н. Й. Вапцаров" ‒ гр. Нови пазар. Работи се за добро
физическо и хармонично развитие, възпитаване на нравствени добродетели и волеви
черти на характера, терминологията, техническото изпълнение и приложението им в
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тениса на маса. Овладява се добро ниво, като се работи както за групово, така и
индивидуално за тактическа постройка на играта. Младите тенисисти взеха активно
участие и на ученическите игри. Представиха достойно, училището като заеха първото
призово място. Включиха се в кампанията на “Move week” на 29.09.2017 г., а на
19.12.2017 г. участваха като самостоятелен отбор срещу свои съученици от ОУ „Н. Й.
Вапцаров”, както и турнирни срещи с отбори от други училища по повод коледните
празници. Основната мотивация на групата е чрез методите и средствата на физическото
възпитание и спорт да се поставят учениците в ситуация, където да развият способности
за противодействие на съвременните предизвикателства, сред които са агресията и
наркотиците. Основната движеща цел е целенасочена работа за добро физическо и
хармонично развитие, възпитаване на нравствени добродетели и волеви черти на
характера като условие за пълноценно личностно развитие.
Днес в ЦПЛР-ОДК в Шумен се обучават над 2863 ученици в около 180
организационно-педагогически форми. В Плана за обучение са предвидени учебни
часове в постоянни, временни и временно-ваканционни групи, като водещи са
постоянните групи през цялата година. Временните групи, сравнени с преди две години,
са увеличени от една на три и две по 20 часа са ваканционните. Разликата между двата
центъра по отношение на брой зает щат е огромна, но затова си има причина. При
вливането на Школата по изкуствата към ЦПЛР-ОДК, тя разполагаше със свои
финансови средства, които също преминаха към Центъра и по този начин се увеличи
бюджетът му, а оттам и педагози и непедагогически персонал [15., с.29‒30]. Практиката
до днес е показала, че след подобни сливания, обединения и други подобни настъпва
момент на свиване на финансирането и съкращения на щатове.
Независимо от задълбочената съпоставка между детските центрове в Шумен и
Нови пазар на формално и съдържателно равнище, независимо от периодите на възход и
упадък, на политически крайности, свързани със съкращаване, откриване и
трансформиране на детските центрове, те имат своите неоспорими преимущества.
Детският комплекс, както и да се нарича той, е втори дом, пълен с радост и вдъхновение,
той е личен избор, магия, любов. Той е място, където непознати стават приятели, където
се откриват и развиват таланти, където се сбъдват желания и осъществяват мечти. Той е
светлото и усмихнато лице на нашия град, неговата емблема, неговата душа. Той остава
и ще бъде винаги по–малкият брат на училището, защото в него се учи, пее, играе, с една
дума в него се твори.
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ТЕОРИИ ЗА ОБЯСНЕНИЕ НА АГРЕСИВНОТО
ПОВЕДЕНИЕ НА ЛИЧНОСТТА
Севдалина М. Димитрова, Николай С. Колишев

ABSTRACT: The article discusses the following theories for explaining aggressive personality behavior:
Freud's psychoanalytic theory, K. Lorenz's ethnological theory, Dollar, Duub and Miller's theory, L. Berkowitz's
theory, theory of aggression as social learning A. Bandura's theory, A. Busse's theory, and S. Fischbach's theory.
KEYWORDS: aggression, sexual instinct, ethological theory, frustration, social learning, competition,''
machine of aggression''.

Психоаналитично обяснение на агресията
Начало на научното изучаване на агресивното поведение поставя Зигмунд Фройд
със своите психоаналитични проучвания. Той се интересува от проблема под влияние на
клиничната си практика с психично болни и главно под влияние на засилващото се
според него насилие в света във връзка с двете световни войни. Така от самото начало
проблемът за агресията привлича вниманието на изследователите преди всичко със
своята социална значимост като проблем на насилието. Това до голяма степен обрича на
стесняване съдържанието на проблематиката.
Фройд вече е развил своите основни идеи (за Едиповия комплекс, за трите
вътрешни инстанции - “Аз, ”Свръх-аз” и ”То”, за двата нагона ‒ сексуален и за
самосъхранение), когато се натъква в клиничната си практика на една принуда в самата
психика, която дърпа “болния” към неприятни преживявания (Енциклопедия…,
1998:12). Почти по същото време (1920г.) постулира и идеята си за нарцисизма ‒ чрез
откриване на известна сексуалност, обърната към собственото си ”Аз”. Това го насочва
към модифициране на теорията за нагоните, в която въвежда вторичен дуализъм: от една
страна жизнените инстинкти – обектно–сексуални и за самосъхранение и от друга страна
инстинктът към смъртта. (Енциклопедия…, 1998: 12)
В своя труд ”Аз и То” (1923г.), Фройд доразвива теорията си за нагоните, която
става основа на теорията за агресивността. Двата нагона ‒ сексуалният и нагонът към
смъртта ‒ се проявяват консервативно, т. е. стремят се към възстановяването на
състоянието, нарушено с възникване на живота. Това възникване е причина за понататъшното продължение на живота и едновременно причина на стремежа към
смъртта.
От тук Фройд извежда идеята за наличие на агресивност у индивида под формата
на саморазрушителност, т.е. агресивност, обърната навътре. Процесът започва още в
детството, когато “Свръх-азът” се формира въз основа на идентификация с бащата, със
страха от него, превърнат несъзнателно в съвест, страж пред действията на индивида.
Така, че колкото човек намалява агресивността, насочена навън, толкова тя се установява
в по-голямо количество в “Свръх-аза”, насочена срещу “Аза”. (Енциклопедия…,
1998:13)
Етологична теория за агресията К. Лоренц
Известният учен Конрад Лоренц, създателят на етологията, развива основните си
идеи за агресивността около двадесет години след Фройд. Не би могло да се твърди, че
той е негов последовател, въпреки определени сходства между идеите им.
Чрез изследване на животни и техния начин на живот етолозите стигат до
определени изводи по отношение на тяхното поведение през определени периоди (по
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време на миграция, размножаване и др.) във връзка с реакциите им на измененията в
околната среда, към заобикалящите ги индивиди и т.н.
Според Лоренц много примери ‒ особено конкурентността като широко
разпространена както сред животните, така и сред хората ‒ доказват, че агресивността е
между най-силните и еволюционно издръжливи инстинкти. Неговата базисна идея е за
хидравличния характер на агресивността ‒ тя се зарежда непрекъснато в организма и не
може да бъде избегнато нейното проявяване. (Енциклопедия…, 1998:15)
Втората основна идея на Лоренц е относно функциите на агресията и по-точно
функцията и да поддържа живота на индивида и на вида. Тук се пренася директно
терминологията от сферата на етологията върху проблема за агресията на човека ‒
например говори се за селекция, която става между индивидите чрез агресивността. Но
докато животните са защитени от себеунищожение чрез генетично предавани
механизми, превръщащи агресията в символични и ритуални заплахи, при човека нещата
стоят много по-зле ‒ културният прогрес го е лишил от механизмите, които притежава
животното, естествените фактори на селекцията са отпаднали и както казва Хобс ”човек
за човека е вълк” (Енциклопедия…, 1998:15). Лоренц смята, че културен прогрес съвсем
не означава и прогрес на човешката природа. Така се стига до извода, че еволюцията на
човечеството означава еволюция на културата, но не и на човешката същност,
физиология,поведение и др.
Теория за агресията на Долард, Дууб и Милър
Друга теория за агресията е хипотезата фрустрация‒агресия,създадена от Долард,
Дууб, Милър, Мауър, Сиърз в края на 30-те години и която съперничи няколко
десетилетия на останалите теории, макар че скоро след нейното създаване започват
нейните критически преработки както от авторите, така и от техните последователи.
Някои автори я наричат “draive”теория поради включването на подбудата между стимула
и реакцията (Енциклопедия…, 1998:,17).
Между съдържанието на основните теоретични конструкти и стремежа на авторите
към точно измерване на явленията, например степента на агресия, степента на
“откритост” на агресивното поведение и пр., съществува противоречие, което затруднява
определянето на мястото на хипотезата фрустрация‒агресия сред останалите
схващания. Нейният облик е повлиян от Фройд, докато стремежът към точност на
измерванията се оформя под натиска на собствените й бихевиористични моменти.
Създателите на хипотезата признават себе си за последователи на Зигмунд Фройд
и по специално на неговата, според тях ”най-систематична теория за фрустрацията и
агресията“ (Енциклопедия…, 1998:17). Те показват една тенденция към всеобхватност
на явленията от социалния живот, които поставят под знака на една формула, обвързваща
всичко с феномените на фрустрацията и агресията. Тази концепция се опитва да обхване
и процесите на социализацията на човека и социалния живот на възрастните хора и
престъпността и пр., първо чрез постулирането на принципа ”агресията е винаги
следствие на фрустрацията” и второ ‒ чрез психоаналитичната нагласа за
неестествеността на съществуването на човека сред заобикалящия го свят, който му е
враждебен и го изправя пред непрекъснати фрустрации. Долард и колегите му избягват
конкретен отговор на въпроса вродена ли е агресията или не. Оказва се, че фрустрациите
в живота на човека са стотици хиляди, че не само трудностите, пречките пред
целенасочените действия предизвикват агресия, но и всякакви промени (например смяна
на навиците с нови или дори самата необходимост да се научат социално приети модели
на реагиране, на поведение и пр. фрустрират човека от най-ранна възраст. Така че през
време на социализацията дори и при “идеални условия за научаване” на социално
одобрените форми на поведение фрустрациите не могат да се избегнат, защото от ранно
детство индивидът трябва да се научи да поддържа личната си хигиена, да се храни по
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определен от културата начин, да контролира реакции като страх, агресия и т.н. И ето,
че вместо всички негови природно-оригинални реакции му се натрапват други, които той
трябва да учи през целия си живот. Следователно хипотезата “фрустрация-агресия”
съдържа възгледът за отношението между личност и общество като антагонистично по
природа, допуска се, че всъщност човек е добре и не се подлага на фрустрации само
докато не се е родил, докато не попадне в изпълнения с враждебност свят. Няма друг
такъв възглед, който да е в такова съзвучие с Фройдовата концепция, при това от нейния
късен период (Енциклопедия…, 1998: 17).
Въпреки отправяните критики не можем да не отбележим, че тази хипотеза
съдържа ценни моменти. Тя съдържа редица интересни идеи относно конкретни
агресивни прояви. Един от интересните изводи (след анализ на редица житейски
ситуации, разглеждани като казуси) е, че ”като резултат от нейната жизнена история
всяка личност навлиза в живота на възрастния с висока или ниска способност да
толерира фрустрациите и се намира на някоя точка от континуума на “готовността да
бъде агресивна” във фрустриращи ситуации” (Енциклопедия…, 1998:20).
Долард и колегите му са първите, които изказват и някои по-конкретни идеи
относно връзката между агресия и конкуренция. Агресията непрекъснато се провокира
чрез съперничеството между индивидите при осигуряване на желани блага или за
постигане на висок статус и др. Всяко общество обаче допуска известни форми и
изработва съответни модели за изразяване на агресивността – така в съвременното
общество са позволени в определена степен при постигането на лични цели да се
използват” бизнес манипулации“.
Теория за агресията на Л. Бърковиц
Бърковиц е най-известният последовател на хипотезата, който прави опит за
нейното ревизиране и популяризиране. Той е един от най-цитираните автори в сферата
на проблематиката за агресивността. Според Бърковиц повечето критики срещу
хипотезата са необосновани, макар че тя наистина съдържала някои идеи, които изискват
допълване и доизясняване. Той предлага някои модификации ‒ за основен двигател се
поставя гневът, причинен от фрустрация. Бърковиц разбира неразработеността на
понятието ”фрустрация” на методологично равнище в класическата хипотеза, но не
успява да развие богатството на идеи, които предлагат Долард и колегите му. Освен това
включва когнитивни променливи в анализа на поведението ‒ то остава “в плен“ на
стимул и реакция. Основен недостатък в концепцията на Бърковиц е следният ‒ от една
страна се обосновава агресивното реагиране при фрустриращи условия, а от друга се
признава съществуването на агресивни вътрешни модели. Така в ревизирания си вид
теорията за фрустрацията съдържа постановки, които са твърде независими помежду
си.
Бърковиц въвежда в анализите си на агресивността конкуренцията, но и той не
прави опит да я изследва ‒ смята я за вид фрустрация. Основен причинител на агресията
остава гневът у индивида, което само по себе си е индикатор за стесняване и
неспецифиране на термина “агресия” ‒ резултат главно от експерименталната работа
преди всичко с физическа агресия независимо дали е изразена пряко или фантазно.
Аморфността на понятието проличава и при заличаването на различия между човешко и
животинско поведение.
Подобно на Долард и колегите му, и Бърковиц използва изводите си от
експерименталната и теоретична работа върху конкретни реални феномени и особено
върху изследванията
на съществуващата враждебност у
някои хора срещу
малцинствените групи. За да се разберат подобни явления, трябва да се отговори на
въпросите защо тези хора са заредени толкова агресивно и какви качества притежават
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хората от малцинствата, срещу които е насочена тази агресия (Енциклопедия…,
1998:21).
Теория за агресията като социално научаване на А. Бандура
Една от най-популярните теории за агресивността е теорията за социалното
научаване на агресията. Неин главен представител е американският учен Алберт
Бандура, който за разлика от хипотезата фрустрация‒агресия отделя твърде малко
място на фрустрацията, причинител на агресивно поведение – тя е само един от
факторите и то не най-важният. При него най-важният фактор е подражанието или
научаването на определени видове поведение чрез наблюдаване на модели – това се
отнася не само за агресивното поведение, но и за всяко друго (Енциклопедия…, 1998:
22).
Според А. Бандура, на първо място се приема, че потенциалът на даден човек да действа
агресивно зависи от неврофизиологични характеристики. Генетичните, хормоналните,
характеристиките на централната нервна система и произтичащите от тях физически
характеристики на човека влияят върху потенциалната му възможност да действа агресивно,
както и върху вероятността да бъдат научени определени форми на агресия.
На второ място, неврофизиологичната способност да се придобива и поддържа
агресивното поведение се реализира чрез преки преживявания или чрез съпреживяване. И в двата
случая особено съществена е ролята на подкреплението. Агресивните актове, които получават
положително подкрепление чрез постигане на успех или одобрение от страна на околните,
увеличават вероятността агресията да бъде заучена от човека. Затвърдяването на прекия опит
чрез положително подкрепление се извършва в най-разнообразни ситуации – в детското бутане
и удряне, в юношеските побои или във военните битки на възрастните.
Като най-значима форма за придобиване на агресивното поведение се разглежда процесът
на съпреживяване. Под съпреживяване А. Бандура разбира учене чрез наблюдение, което се
реализира чрез три типа моделиращи влияния: семейни, субкултурни и символни. Физически
малтретираното в семейството дете, което удря връстниците си и като възрастен бие собственото
си дете, е придобило това поведение чрез наблюдение върху родителите си. Субкултурните
моделиращи влияния се илюстрират с поведението на юношите в отговор на наблюдаването на
агресията у техните връстници. Символните моделиращи влияния, водещи до формиране на
агресивно поведение, се осъщeствяват чрез съпреживяване на предавания по телевизията,
игрални филми, текстове в пресата, сюжети на компютърни игри. Ефективността на тези влияния
отново зависи от подкреплението. Много често агресивният модел на поведение, бил той
родител, връстник или филмов герой, бива подкрепян за агресивното си държание. Хората са
склонни да придобиват това поведение, което според техните наблюдения е било награждавано.
Вероятността за такова придобиване се засилва от десйтвието на следните фактори:
 Характеристики на модела на подражание – например възприеманата експертност, висок
статус, пол, раса, възраст, които са идентични с тези на наблюдаващия.
 Характеристики на поведението, което се моделира – например яснота, повторение,
трудност, детайли, изпълнение на няколко модела.
 Характеристики на наблюдателя, т. е. на човека, учещ се от модела – например сходство
с модела, дружелюбност към модела, инструкциите да се подражава, награда за подражанието.

Основен момент, чрез който теорията за социалното научаване се различава от
всички останали концепции, е въпросът за определянето на произхода на новите
агресивни действия и изобщо на агресивността. Не може да се отмине позитивното в
тази насока, че най-после една теория скъсва с “вътрешните” репертоари на
агресивността и с нейната вроденост:агресивност се научава с или без награда и найважното ‒ възможна е без агресивна подбуда. Не се обръща достатъчно внимание на
някои личностни особености, свързани с агресивността, нито пък се разнообразява
анализът на самата агресивност, на нейната мотивация, динамика и пр.
Теория за агресията на А. Бъс
Почти по едно и също време ‒ през шестдесетте години – с Бърковиц и Бандура
започва да работи и Арнълд Бъс. Неговите възгледи са твърде сходни с тези на Бандура,
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но Бъс не е известен като представител на теория, а преди всичко като създател на
другата експериментална парадигма, т.нар. ”машина на агресията”, която е една от найпопулярните. Според Бъс агресия и атака са синоними. Той решава да се ограничи с
търсене на стимулите и подбудителните следствия на агресията и нарича своя подход
“поведенчески подход към агресивността”. Той критикува заедно с други теоретици
хипотезата фрустрация-агресия, като изтъква, че атаката е по-ефективен възбудител на
агресия. Бъс стига до извода, че е необходимо субектът да бъде поставен в ситуация, при
която агресията да има някаква инструментална стойност, да е позволена и да не се
наказва. Процедурата се състои в поставянето на субекта в ролята на обучаващ някого,
като за грешките на “обучавания” индивидът го наказва чрез натискане на бутони с
различна сила за фиктивно предизвикване на електрически шок. Измерването на
зависимата променлива агресия се извършва пряко чрез силата и броя на “нанесените”
шокове (Енциклопедия…, 1998: 23).
Теория за агресията на С. Фишбах
Една от възможните линии на по-нататъшното развитие на проблемната област на
агресивното поведение е въвеждането на когнитивен подход. В това отношение
характерен е опитът на Сеймур Фишбах, който не дава преднина на нито един подход,
но смята, че когнитивни феномени като норми (в т.ч. морални) културни стандарти и др.
подобни ще обяснят по-добре агресивността. Той е един от малцината, който обръща
внимание на съществената връзка между агресия и конкуренция.
Фишбах правилно подчертава необходимостта от изследване на специфични
равнища и видове конкурентност – академична, икономическа, за социален статус и др.,
както и различните и степени ‒ от силно съперничество до приятелска игра. Други автори
също предлагат въвеждането на когнитивни променливи като приписване на агресивни
намерения, перцепция, експектации, оценки и други като медиаторни процеси на
агресивното поведение. Правят се и различни експерименти чрез преписване на фалшиви
причинители на възбудата, на гнева на индивидите или на фрустрацията. Например при
приписването на преднамереност на реакцията на експериментатора или на други
участници агресивността е по-силно изразена и обратно (Енциклопедия…, 1998:26).
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ИНДИВИДУАЛНИЯТ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО - ИЗБОР ИЛИ
НЕОБХОДИМОСТ
Стела А. Бошнакова
ABSTRACT: The purpose of the current article is to outline the importance of the individual approach in
the process of teaching and upbringing. A brief comparison has been made to the Finnish educational system
where this approach has been well developed and is therefore effective.
KEY WORDS: teaching, individual approach, personal qualities, educational process

„Пропуснал съм над 9,000 изстрела в кариерата си. Загубил съм почти 300 мача. 26 пъти
ми се доверяваха да направя финалния и решаващ изстрел и съм пропускал. Провалял съм
се много пъти в живота си. И точно заради това успях.“ ‒ Майкъл Джордан

Уникалната човешка личност със своите достойнства, избори и действия често
предизвиква в съзнанието ни сложна плетеница от въпроси, на които невинаги можем да
отговорим, а понякога дори и трудно разбираме.
Какво ни мотивира да продължим напред и да постигаме успехи? Защо се отказваме
лесно и бързо губим интерес? Кога и как най-пълно изразяваме себе се? Дори и да
стигнем до отговор на тези въпроси и на много други такива, това пак ще бъде малка
частица от собствената ни позиция на наблюдение на цялата картина. Може би от другата
страна за някой друг въпросите звучат различно и отговорите стигат до други
заключения. Може би той вижда нещата по същия начин, но се чувства сам и изолиран.
А може би просто има нужда някой да му помогне да види красотата на картината!
Животът на човека, от най-ранно детство започва с обучение и възпитание. По
начало, всеки добър родител се стреми да види и насърчи най-добрите способности и
качества на своето дете (или поне така би трябвало да бъде). Понякога обаче родителите
отказват да приемат личността на детето като уникална и различна от тяхната. То
например с възторг открива черните точици по червената „рокля“ на калинката и мечтае
да стане известен художник. Родителите обаче виждат в него „блестящ“ математик с
научни постижения и престиж в обществото. Така неизбежно се стига до отхвърляне
индивидуалните таланти и стремежи на личността и насочването им в друга посока.
Самореализацията на личността се нуждае от конкретна основа, изграждаща се в
процеса на обучение и възпитание. За съжаление по-голямата част от усилията на
педагозите почти винаги са били насочвани към информационно - когнитивната същност
на тази основа и много по-малко към аксиологическата. Тази насоченост даде и
продължава да дава своите плодове: нравствен дефицит в широки измерения (физическа
немощ, психическа и емоционална затормозеност) (1, с. 124).
Макар че напоследък в българското училище се говори все повече за практикуване
на личностно-ориентирана педагогика, това е трудно постижимо на фона на реално
действащата образователна система. Много добри учители и специалисти педагози се
опитват да практикуват личностен подход, но поради емоционална и физическа
натовареност те не успяват, въпреки доброто си желание. Учителите се нуждаят не само
от усъвършенстване на професионални умения, но и от емоционална подкрепа от
страна на цялото общество, за да могат да развият в оптимална степен педагогическите
си подходи и да бъдат успешни.
Училището постига истинското си предназначение единствено когато се превърне
в място за натрупване на ярки и силни преживявания, в място за самопознание, в което
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всяко дете започва да разбира своите достойнства и своите слабости и чрез стимулиране
на духовно-нравствения и интелектуален потенциал осъществява своето по-нататъшно
обогатяване и развитие(пак там,с.125).
Това е ясен знак, че добрата реализация на педагогическите идеи се случва тогава,
когато има осъзната потребност и желание за промяна от страна на обществото,
родителите, учителите и не на последно място, това е приоритет на държавна политика.
Пример за това са скандинавските училища, в които педагозите реално имат
възможността да развиват своите умения в тази насока, тъй като това е приоритет на
цялото общество.
Ето някои основни характеристики на образованието във Финландия:
*Всички деца, умни или не, се обучават в едни и същи класни стаи. Разликата
между слаби и силни ученици е най-малка в света.
* Държавата гарантира 100% безплатно образование. Това включва обучение,
учебници, тетрадки, пособия, храна и транспорт до училище. Всякакво събиране на
допълнителни средства от родителите за каквито и да са цели са забранени.
* 30% от децата получават допълнителна доброволна помощ от учителите ‒
"частните уроци" са забранени.
* Рядко се дават домашни, няма класни и контролни, само при завършване на
средното образование има стандартизиран тест
* Няма елитни или посредствени училища ‒ всички имат еднакво оборудване и
пропорционално финансиране
* Ако училището е по-далече от 2км, училищен автобус взема и връща детето.
*Учебниците, всички канцеларски принадлежности, калкулатори и дори лаптопи и
таблети са безплатни.
* Учителите прекарват в класните стаи само 4 часа на ден. 2 часа на седмица
отдават за професионалното си развитие.
* В топло време, уроците често се провеждат на открито, просто на тревата или на
пейки, специално разположени амфитеатрално до училището.
*Домашни рядко се дават. Децата имат нужда от почивка. И родителите не трябва
да бъдат ангажирани с уроците на децата си, учителите препоръчват вместо домашни,
семейно посещение на музей, сред природата или на басейн.
* Изпит "на дъската" не се използва, децата не се извикват да преразказват
материала. Учителят накратко представя урока, след това тръгва между учениците, като
им помага и контролира изпълнението на задачите (3).
На фона на тези факти, успехът на финландските ученици ни изглежда някак си
естествен. Там всъщност „не те чакат“ да станеш отпаднал ученик, а просто не допускат
това да се случи. И личностноориентираният подход не се взема от купища стратегии и
документация, а се състои в зачитане на личното достойнство, както на ученика, така и
на учителя и родителя.
Личностноориентираният образователен процес изисква от учителя да надгражда,
трансформира, а в не редки случаи и да формира нови професионални компетентности.
Базовите компетентности са необходими базови знания, умения и свързаното с тях
поведение, с които се постига минимална или средна ефективност в професионалните
резултати, докато отличителните са характерни за най-добрите в дадена област
професионалисти. Трансформационните компетентности са тези, които са дефицит за
дадена система или организация, но чието развитие е предпоставка за завишаване на
нейната ефективност (2,с. 33).
Във Финландия например за всяко дете се съставя индивидуален план за обучение
и развитие. Персонализирането засяга съдържанието на използваните учебници,
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упражненията, броя на класните и домашните задачи и времето отделено за тях, както и
преподавания материал.
Децата в един и същи клас изпълняват упражнения с различни нива на трудност. И
се оценяват според персоналното си ниво. Ако ученикът се справи отлично, утре ще му
се даде по-сложна задача. Ако не успее няма проблем, следващия път отново ще получи
проста задача.
Ако един метод не успее, учителите се консултират с колегите си и опитват нещо
друго. Те дори се наслаждават на предизвикателствата (3).
Това, което за българския учител е трудност, а именно индивидуалната работа с
учениците, за финландския е предизвикателство. Но не бива да забравяме, че той има
подкрепата и доверието на обществото и работейки в тази атмосфера има възможност
да покаже и даде най-доброто от себе си, в полза на същото това общество, което го
подкрепя.
Финландците вярват, че училището трябва да научи детето на най-важното ‒
самостоятелен бъдещ успешен живот. Затова ги учат да мислят и сами да придобиват
знания. Теми учителят не разказва ‒ всичко има в книгите. Важни са не наизустените
формули, а умението да се използват справочници, текстове, интернет, компютри,
способността да се намират необходимите ресурси за решаване на текущия проблем.
Учи се този, който иска да се учи. Учителите се опитват да привлекат вниманието
на ученика, но ако той няма абсолютно никакъв интерес или способност да се учи, детето
се ориентира към практически полезна за бъдещето му не особено сложна професия и
няма да го стресират с двойки. Не всеки ще стане ядрен физик, някой ще трябва да кара
и автобуса (пак там).
Да, наистина, не всеки ще стане ядрен физик и финландците много добре го
осъзнават. Но по-ценното е, че те виждат в това многообразието на човешките таланти
и успяват да го използват по най-добрия за всички начин. Не е страшно, ако не станеш
блестящ математик, страшното е да възприемеш себе си като непотребен на никого и
негоден за нищо.
А всеки човек има талант….. и както се казва в една скандинавска поговорка:
НЯМА ЛОШО ВРЕМЕ, САМО НЕПОДХОДЯЩО ОБЛЕКЛО!
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АСПЕКТИ НА БЪЛГАРСКИЯ АУТСОРСИНГ
Таквор М. Мануелян

ABSTRACT: Bulgarian outsourcing are high perspectives. The outsourcing topic emerges as a means of
effective structuring of the business activity.
KEYWORDS: Outsourcing, Impacts, IT, Outsourcing industry, Bulgarian Outsourcing

Република България е държава, в която аутсорсинг индустрията е един от бурно
развиващите се икономически сектори. Причините за това са в наличието на добре подготвени
специалисти, владеещи два чужди езика, активно сътрудничество между образование и бизнес,
запазването на плоския данък, широк пакет за насърчаване на чужди инвестиции. Статистиката
показва, че 50 % от завършващите висше образование в страната имат специалности, подходящи
за аутсорсинг индустрията.
40 % от българите на възраст между 19 и 34 години говорят един, а повече от 20% владеят
три чужди езика, а това обяснява непрекъснато нарастващия интерес и привлекателност на
държавата за аутсорсинг компаниите в света.
България разполага с многоезична, мотивирана и висококвалифицирана работна сила, за
което говорят следните статистически данни:
-53 университета, колежи и висши училища;
- 494 професионални гимназии и колежи;
- 28% от българите са с висше образование;
- 80% от висшистите говорят английски език;
- 7% от работната сила притежава инженерно образование;
- 85% от учениците учат английски език;
- България е на първо място в Европа и на трето място в света по сертифицирани IT
специалисти на глава от населението.
Аутсорсинг индустрията предoставя 3,6% от БВП на България, като се очаква до 2020 г.
приходите на аутсорсинг компаниите в страната да достигнат 6 % от БВП, което се равнява на
5,26 милиарда лева. Оборотът на българската аутсорсинг индустрия през 2018 г. е около 1
милиард евро, с участие на около 60000 работещи в него.
Нашата страна е водеща аутсорсинг дестинация, като се нарежда сред първите 10 желани
държави в Европа и в света.
Моделът на аутсорсинга се променя бързо и от тактически се превръща в стратегически
инструмент, като компаниите имат за цел да въвеждат най-иновативните технологии,
отговарящи на непрекъснато променящите се нужди на глобалния пазар на услуги.
Към настоящия момент водещи градове в аутсорсинг сектора са София, Пловдив, Бургас,
Русе, Благоевград, Варна и Велико Търново. Потенциални възможности за изнесени услуги има
всеки друг български град, който разполага с необходимия човешки ресурс, учебни заведения,
добре развита инфраструктура, подходящ клас офис сгради и стратегическо географско
положение.
Основните сегменти на българската аутсорсинг индустрия са три, а именно:
- управление на бизнес процеси (55%);
- управление на IT процеси (25%);
- процеси на управление на знанието (10%).
Най- често посочваните причини за практикуване на аутсорсинг са: спестяване на
финансови средства, повишаване на производителността и качеството, прехвърляне на
определени рискове, освобождаване на ресурси на дадена компания за основните й дейности,
използване на външни компенсации и пр.
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Секторите за бизнес услуги в страната са: консултации, съветници по недвижими имоти,
строителни предприемачи, правни съветници, човешки ресурси, бизнес новини, проучвания,
анализи, PR/Маркетинг.
Не трябва да се забравя, че преди да започне да се занимава с аутсорсинг всяка компания
трябва да поеме отговорността за действията на целия си персонал.
Инсорсингът е средство, осигуряващо контрол, спазване на правилата и конкурентна
диференциация обикновено чрез вертикална интеграция или услуги, което изисква съответната
фирма.
Трябва са има предвид, че освен предимства аутсорсингът носи със себе си скрита заплаха,
която може да доведе до несигурност на работника и до икономическа поляризация.
Глобализацията и аутсорсингът винаги водят до промени в социалната система и това трябва да
има предвид при водене на управленска политика за устойчиво регионално развитие.
България се очертава като водеща аутсорсинг дестинация в Европа по отношение на
качество и разходи на предлаганите услуги, защото покрива изискванията на трите основни
показатели:
- подходяща бизнес среда с необходимото макроикономическо и политическо състояние
на страната;
- наличие на квалифицирана работна ръка и финансова атрактивност (средна работна
заплата, електричество, цена на наеми, телефони, данъчно бреме, стабилност на валутата,
корупция и др.).
Нашата страна е сред най-атрактивните дестинации за ниършоринг (аутсорсинг към
близки географски дестинации) на IT и бизнес процеси в Европа. Привлекателността на
държавата за аутсорсинг особено за немски компании изисква да се поддържа благоприятен
бизнес климат за IT и аутсорсинг индустрията, инвестиране в изграждане и разширяване на
връзките с германския пазар, изграждане на национален бранд с цел местните индустрии да се
възползват от добрата репутация и разпознаваемостта в чужбина, създаване на центрове за
специфични индустрии, насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и университетите,
разработване на стратегии за подкрепа на местния бизнес, който е експортно ориентиран.
Аутсорсинг екосистемата е изправена пред големи промени на глобално ниво. България е
желана дестинация поради факта, че в нея има предлагащи отлични решения доставчици на
услуги с екотехнологична експертиза, гарантираща по-голям пазарен дял за сметка на големите,
но без такава експертиза конкуренти. Единствената пречка е в осигуряването на скалируемост
(потенциал, който да умножава приходите си с минимално увеличение на разходите) и
инфраструктура, която да може да отговори на нарасналото търсене. Българските компании
трябва да потърсят акредитация, за да докажат че притежават необходимите способности за
реализиране на аутсорсинг проекти.
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НЯКОИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ ЗА ПРАГМАТИЧНО УСВОЯВАНЕ
НА ПРАВОПИСНИ ОСОБЕНОСТИ НА ДУМИТЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ
МОРФЕМНИЯ ИМ СТРОЕЖ (ТИПОВЕ УПРАЖНЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В V КЛАС)
Татяна В. Митева

ABSTRACT: The article presents some educational models for pragmatic learning of spelling specifics of
the word in function of its morphemic structure, which include mainly pre-communicative and synthetic language
exercises. The efficacy of the proposed exercises is confirmed in the frame of an experimental study in Bulgarian
language with students in 5th grade so that the role of knowledge on morphemic structure of the word as a tool for
the improvement of the spelling competence of the 5th graders is established.
KEY WORDS: educational models, word, morphemic structure, pre-communicative and synthetic
exercises, teaching Bulgarian, spelling mistakes, spelling, morphemic analysis

В съвременния динамичен, технологизиран свят обучението по български език
става все по-труден и сложен процес и в същото време e от изключително значение за
формиране и развитие на комуникативната компетентност на учениците. Реализацията
на прагматичните цели на този процес определя важността на въпросите за
увеличаващите се като брой ученически грешки, за значимостта на допусканите
правописни грешки в писмените работи на учащите се, за ролята на правописната им
култура като съществен елемент от тяхната езикова култура.
Основополагащи за изграждане на правописни и правоговорни умения у учениците
са знанията за морфемния строеж на думите. Прагматичното усвояване на правописните
им особености е неотделимо от знанията за техния морфемен строеж, тъй като най-често
правописни грешки възникват на границата между морфемите (при съгласните) и в слаба
позиция за гласните (когато те не са под ударение). Правописните правила, свързани със
звуковата страна на думите (правилата за писане на гласните и на съгласните в слаба
позиция), имат най-широк периметър на приложение и почти в пълна степен присъстват
в учебната програма по български език в V клас [УП БЕ 2016]. Това насочва вниманието
към експериментиране на различни образователни практики в езиковото обучение в V
клас, целящи чрез знанията за морфемите и за звуковите промени в думата да се развиват
умения у учениците за правописна бдителност, за прилагане на правописните норми, а
по този начин да се стигне до намаляване на допусканите правописни грешки в
писмената им реч.
В такъв образователен контекст нараства ролята на един от основните подходи за
прагматизиране на обучението по роден език – използването на разнообразни
упражнения и алгоритми за практическо овладяване на основни правописни правила;
обвързването на прилагането им със системата на ученическите писмени и устни
текстове.
Настоящата статия представя някои образователни модели за прагматично
усвояване на правописни особености на думата в зависимост от морфемния ù строеж,
включващи основно предкомуникативни и синтетични езикови упражнения.
Ефективността на тези упражнения е потвърдена в рамките на експериментално
изследване с петокласници1 за установяване на ролята на знанията за морфемния строеж
на думата като средство за подобряване на правописната компетентност на учениците.
Експерименталното изследване на тема Правописни грешки, свързани с морфемния строеж на думата,
в писмени работи на ученици от V клас е проведено през учебната 2017/2018 година с ученици от V клас
на СУ „Христо Ботев“ – град Русе.
1
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Предложените в изложението образователни практики са реализирани по време на
формиращия етап от експеримента с петокласниците от експерименталната група и са
доказали безспорната си практико-приложна стойност чрез резултатите от изследването.
Упражненията са важен фактор за формирането и развитието на правописните
знания и умения на учениците, основно средство за повишаване на ефективността на
езиковото обучение. Нейното постигане зависи от ползотворното използване на
разнообразни, интересни, занимателни задачи, работа по алгоритми – често включени
като елемент от задачата за овладяване на правописните норми. „За обучението по
правопис това означава многократно повтаряне на една и съща стимулираща
ортографска ситуация и намиране на отговор на тази ситуация“ [Васева 1982: 74]. Но
упражнението не трябва да се възприема като повторение на едно и също действие,
защото еднотипните упражнения създават негативно отношение към правописа. За да
може успешно да се използват предимствата на учебната задача, е нужно добре да се
познават нейните възможности, функции и видове.
От различните видове упражнения, представени в методическата литература, и с
оглед на установени масово допускани правописни грешки в писмената реч на учениците
за нуждите на експерименталната работа са предпочетени модели на предкомуникативни
и синтетични упражнения, защото те се оказват особено ефективни за прагматичното
усвояване на правописните особености на думата в зависимост от морфемния ù строеж.
При създаването на разнообразни езикови задачи се изхожда от разбирането, че не е
достатъчно да се коригират допуснатите правописни грешки, а е нужно да се работи за
предпазването от тях. Затова упражненията често са насочени към постигане на няколко
резултата.
Настоящата статия представя част от апробираните в експеримента образователни
модели, които разширяват възможностите за прагматично усвояване на правописните
особености на думите чрез използване на знанията за морфемния им строеж и уменията
на учениците за морфемен анализ при проверка на правописа. Предложените
образователни практики включват предкомуникативни и синтетични упражнения за
практическо овладяване на изучаваните в V клас правописни норми и за осмисляне на
основните типове отклонения от тях.
Предкомуникативни упражнения
Упражнение 1: Извадете от откъса на Елин-Пелиновия разказ „Самодивските
скали“ думите, при които има разлика между правопис и изговор. В кои морфеми може
да се допусне правописна грешка? Как ще проверите правописа на тези думи?
Магдалина казала:
– Ще взема оня, който ме изведе на върха на Самодивските скали.
Момците се смутили и умърлушили. Това не бе ли подигравка? Кой може да я
изведе на непристъпните скали? Кой имаше орлови криле да литне там?
Само Перун не се отчаял. Той бил млад, строен, мургав момък с високо чело, с
черни очи и светъл поглед, с гордо вирната глава. Той горял на огън за Магдалина и
решил или да загине, или да я спечели.
– Магдо – казал ù той, – ти виждаш, че те обичам. Аз се не плаша. Ще те изведа!
– Само тогава ще те обичам и ще бъда твоя – отговорила разтреперана
Магдалина.[…]
Но ето, че смелият момък отново се показвал, висящ над бездните със скъпата си
другарка на ръце. Те излезли толкова високо, че не се виждали вече. Ала върхът на
опасните скали бил още по-високо.
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Дълги години се минали оттогава, но Магдалина и Перун не се върнали. И до днес
никой не знае дали те са стигнали върха на непостижимите скали.
Думи, в които има разлика между изговор и правопис и може да се допуснат
правописни грешки, са: казала, върха, Самодивските, умърлушили, подигравка,
непристъпните, млад, мургав, момък, светъл, поглед, отговорила, разтреперана,
смелият, висящ, бездните, ръце, опасните, върнали, стигнали. Очаква се учениците да
определят в кои морфеми са тези правописни особености, каква е възможната грешка и
с коя сродна дума или форма на дадената дума може да се направи проверка. При
извършването на тези дейности учителят насочва постоянно вниманието на
петокласниците към прилагането на алгоритъм за правописно-морфемен анализ и на
изучените правописни правила. Например: казала – казали – гласният звук в наставката
се запазва във формата за множествено число, значи се пише а; върха – връх – в корена
на думата се пише ъ (подвижно ъ). Самодивските – самодива – звучният съгласен звук
в се обеззвучава пред беззвучния съгласен с в един от корените на сложната дума, но
поставен пред гласен, става ясно, че трябва да се напише в. По този начин се обяснява
правописът на всички извадени думи от текста.
С упражнението се цели да се затвърдят знанията за същността на морфемите, за
ролята на морфемния анализ за разпознаване на правописни особености в думите и
намиране на подходящ начин за проверка на правописа им. Очакваните резултати се
отнасят до подобряване на уменията за откриване на правописни особености в думите и
използване на морфемния анализ за проверка на правописа им. Това упражнение може
да се предложи на петокласниците след урока за нови знания по темата Правопис и
правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж в уроците за
упражнения.
Упражнение 2: Извадете сродните думи от текста „Сродни думи“ на Реймон
Кьоно. Определете кои са словообразуващите морфеми в тях. Подчертайте всички думи
в текста, в които има разлика между правопис и изговор. Проверете правописа на тези
думи чрез морфемен анализ. Открийте сложните думи и обяснете правописа им.
Когато часовникът на железопътната гара „Сен Лазар“ удари два пъти, на пътя
ми отново се изпречи подобният на пътеуказателен знак пътник от автобуса.
Изпаднал в пълна безпътица, той се разхождаше на кръстопътя с някакъв свой
спътник, който го упътваше къде да сложи следващия път копчето си, което не
съпътстваше палтото му. По този начин смяташе, че ще го вкара в правия път. Но
както ни напътства народът – когато се обърне колата, пътища много.
Сродните думи в откъса са: железопътната, пътя, пътеуказателен, пътник,
безпътица, кръстопътя, спътник, упътваше, съпътстваше, път, напътства, пътища
(пътя, път, пътища – са форми на думата път); (два) пъти, (следващия) път – форми
на път със значение на кратност на действие. Коментира се преносното значение на път
в израза ще го вкара в правия път.
За да изпълнят задачата, учениците прилагат морфемния анализ и откриват
сродните думи, като осмислят ролята на представките и наставките, а при сложните думи
– и на корена за словообразуването, както и неговото значение за обогатяване на речника.
Осъзнават разликата между словообразувателни и формообразувателни морфеми.
Например при сложната дума железопътната по познатия модел за морфемен разбор
петокласниците откриват двата корена желез- и път-, определителния член -та,
окончанието -а, наставката -н. Преподавателят обръща внимание на променливото я в
първия корен, на ролята на съединителната гласна о между двата корена и на слятото
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писане, на продуктивната наставка -н, характерна за формите от женски род, среден род
единствено число и множествено число на прилагателни имена, завършващи в мъжки
род с наставка -ен. При другата сложна дума пътеуказателен учениците по същия модел
откриват корените път- и каз-, представката у-, двете наставки -ател, -ен. Специално
внимание се отделя на значението на съединителната гласна е между двете основи, на
слятото им писане, на правописа на представката у-, която може да се замени неправилно
с о-. За да усетят разликата в значението на две сродни думи, съдържащи представката
у- или о-, учениците сравняват речниковото значение на глаголите указвам и оказвам,
ползвайки тълковен речник, а после ги включват в изречения.
Чрез морфемен анализ се определят словообразувателните морфеми и в останалите
сродни думи, проверяват се правописните особености на думите: удари (чрез сродната
дума удар, в която гласният звук у е поставен под ударение), изпречи (наличие на
представката из-), автобуса (справка се прави в правописния речник за правописа на
единия корен авто-), изпаднал (представката из-), безпътица (представката без-),
разхождаше (представката раз-), упътваше (представката у-), съпътстваше
(представката съ-), вкара (представката в-), обърне (справка в правописния речник).
Вниманието на учениците се насочва към осмисляне на правилото, че представките се
пишат винаги по един и същ начин, независимо как се изговарят.
Другите сложни думи, чийто морфемен строеж и правопис се обясняват, са
кръстопътят и автобуст. Петокласниците откриват корените кръст- и път-,
определителния член я и съединителната гласна о. При думата автобуса, която е от чужд
произход, с помощта на учителя се определят двата корена авто и бус и се коментира
правописната особеност – уподобяването на звучната съгласна в с ф под влияние на
беззвучната съгласна т. Обръща се внимание на правилното изписване на корена автосъставна част на други думи, а също и на различието между изговор и правопис на
членната морфема в двете сложни думи.
Упражнението цели учениците да разпознават словообразуващите морфеми, да
осмислят тяхната роля за създаване на нови думи и конкретно на сложни думи, да
откриват правописни особености, да прилагат морфемния анализ на думите за проверка
на правописа им, да пишат вярно и да изговарят правилно морфемите в думата.
Очакваните резултати от изпълнението на задачата се отнасят до подобряване на
уменията на петокласниците за образуване на нови думи, за използване на сродни думи
и на морфемния анализ при проверка на правописни особености. Тази задача е
подходяща да се използва в урок за упражнения по темата Правопис и правоговор на
думата в зависимост от нейния морфемен строеж.
Упражнение 3: Начертайте в тетрадките си таблицата и я попълнете. Отговорете
на въпросите след нея.
Дума
литър
ъгъл
остър
мъдър
замък

Част на речта

Форма за мн.ч.

Членувана форма

Подвижно ъ или непостоянно ъ има в посочените думи? В коя форма гласната ъ се
запазва и в коя изпада? Коя дума прави изключение (гласната ъ се запазва)? Напишете
други съществителни имена, в които гласната ъ се запазва. Съставете изречение с всяка
от дадените думи.
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Учениците попълват в таблицата търсените форми на дадените думи и установяват,
че в някои от формите на литър, ъгъл, остър, мъдър гласният звук ъ изпада. Изводът, до
който стигат петокласниците, е, че тези думи са с непостоянно ъ и във формата за мъжки
род единствено число се пише ъ, а то се появява в съществителни и прилагателни имена
(на този етап още не са изучавани причастията). Затвърждава се знанието за начина, по
който се проверява дали ъ, или а трябва да се пише в думата. Учениците установяват, че
във всички форми на думата замък гласният звук ъ се запазва и в случая става въпрос за
постоянно ъ в наставката -ък на съществителни имена. Това знание се затвърждава от
примерите, които учениците дават за съществителни имена с постоянно ъ. Включването
на думите с непостоянно ъ и постоянно ъ в изречения спомага петокласниците да усвоят
по-добре чрез тяхната употреба правописните им особености.
Упражнението цели учениците да осмислят понятията подвижно ъ и непостоянно
ъ, да придобият практически умения за проверка на правописа и изговора на думи с
подвижно ъ и непостоянно ъ, да използват знанията си за морфемния строеж на думите
за правилното им писане и изговаряне. Очакваните резултати са свързани с подобряване
на практическите умения на петокласниците да овладеят основни правописни и
правоговорни норми. Упражнението е подходящо да се изпълни след урока за нови
знания по темата Звукови промени. Подвижно ъ. Непостоянно ъ.
Упражнение 4: В предложените в таблицата думи има разлика между изговор и
правопис. Запишете каква правописна особеност свързва думите във всяка колона.
Срещу съответната дума напишете дума за проверка.
Правописн Дума за Правописн Дума за Правописн Дума за Правописн Дума за
а особеност проверк а особеност проверк а особеност проверк а особеност проверк
а
а
а
а
огрявам
възпитан
ценни
вестник
обирам
бележка
картинна
честно
ужасявам
отбрана
каменно
пианистка
Учениците установяват, че думите в първата колона имат редукция на неударен
гласен звук в представката, който може да се провери чрез поставянето му под ударение
в сродна дума (огрявам – огрев, обирам – обир, ужасявам – ужас). Във втората колона
две от думите са с уподобяване на съгласни по звучност/беззвучност на границата между
представката и корена и проверката е чрез морфемен анализ на правописа на
представките (възпитан – представката е въз-, отбрана – представката от-). В бележка
уподобяването между съгласните е на границата между корена и наставката и може да
се провери съмнителният съгласен звук със сродна дума, в която той е поставен пред
гласен (бележка – бележа). В третата колона правописната особеност е двойно н във
форми на прилагателни имена, които завършват в мъжки род с наставка -нен. Това е и
основанието за изписване на двойното н в останалите форми. В последната колона
правописната особеност е струпване на съгласни звукове, което често води до
неправилно изпускане на някой от тях при писане. Петокласниците правят проверка,
като поставят съмнителния съгласен звук пред гласен в сродна дума или във форма на
дадената дума (вестник – вести, честно – честен, пианистка – пианисти).
С упражнението се цели учениците да разпознават правописните особености в
думите, да затвърдят знанията си за изучените звукови промени. Очаква се да се подобри
умението на петокласниците да прилагат практически правилата за звуковите промени и
морфемния анализ за проверка на правописа. Тази задача може да се предложи в урока
за упражнение след разглеждането на темите Правопис и правоговор на думата в
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зависимост от нейния морфемен строеж и Звукови промени. Подвижно ъ. Непостоянно
ъ.
Упражнение 5: По дадените модели образувайте думи. Съставете с тях изречения.

1.)

Корен

2.) Представка

Корен

3.) Представка

Корен

Наставка

Наставка

Окончание

4.)

Корен

5.) Представка

6.)

Корен

7.)

Представка

Корен

Наставка

Корен

Наставка

Окончание

Окончание

Определителен член

Наставка

Окончание

Определителен член

Задачата е по-трудна и изисква наблюдателност и познания за видовете морфеми.
Започва се с дума, която съдържа само корен, а всяка следваща дума включва освен
познатата морфема и нова. Учениците се справят с упражнението, като най-често
използват предходната дума и добавят към нейния строеж нова морфема. Така,
изхождайки от езиковия си опит, петокласниците овладяват практически особеностите
на видовете морфеми, запознават се с механизма на словообразуването и
формообразуването, преценяват по морфемния строеж каква част на речта да бъде
думата и виждат възможностите на езика за обогатяване на собствения си речник.
Примерни думи по предложените модели: род, народ, народен, родна, народни
(разказвачи), родната, народните (разказвачите).
Целта на задачата е да се развиват рецептивните и продуктивните умения на
учениците за създаване на думи по модели и за разпознаване на морфемите. Очакваните
резултати от изпълнението на упражнението се отнасят до подобряване на познанията на
петокласниците за същността и функциите на видовете морфеми, а също и на уменията
им да използват морфемния анализ за правилното писане и изговаряне на морфемите.
Задачата може да се предложи в урока за упражнение по темата Правопис и правоговор
на думата в зависимост от нейния морфемен строеж, след като петокласниците са се
запознали с начина, по който се прави морфемният анализ.
Особено ефективни за прагматичното изучаване на правописните особености на
думите в зависимост от морфемния им строеж са предкомуникативните упражнения
за редактиране. Целесъобразно е включването им във всички уроци за упражнения при
изучаване на частите на речта (причастия, наречия, предлози) и частите на изречението.
Упражненията за редактиране имат важна роля в практическата реализация на
експеримента и се използват във връзка с определени алгоритми. Следващото изложение
представя такова упражнение.
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Упражнение 6: В откъса от текста на Ангел Каралийчев „Старият бряст на
Царевец“ попълнете липсващите букви в подчертаните думи.
[…] На други… ден боят отново пламнал. Войниците от крепос….а хвърляли
кам…ни, ог…н, стрели и копия. Денем земята около крепостните стени натежавала
от трупове, които падали като …брулени плодове. Царят изляз…л от дворец… На
в…рх… на Царевец горял един голям ог…н. [...]
И той …гасил горящата главня в земята, погледн…л с бащина болка войниците,
които трябвало да напусне завинаги, и с твърда стъпка тръгн…л. Яхнал бели… си кон,
по…кован наопаки със среб…рни по…кови, изляз…л вън от крепос…..а пре… тайното
подземие и препусн…л по хълм… към Светата гора.[…]
Запишете всяка от подчертаните думи към групата със съответната правописна
особеност. Обяснете избора на букви, които попълвате в думите. Открийте сродни думи
и им направете морфемен анализ. Обяснете членуването на имена от мъжки род в текста.
За да попълнят липсващите букви в подчертаните думи, учениците си припомнят
звукови промени, маркирани като правописни особености, използват морфемния и
синтактичния анализ за проверка правописа на думите. Групирането на думите по
правописни особености се използва, за да се припомнят правилата за изписване на
морфемите, за проверка правописа на гласни и съгласни звукове. Думите се разпределят
както следва:
Непостоянно ъ – излязъл, сребърни
Подвижно ъ – върха
Редукция на гласни – камъни, огън, обрулени, угасил, погледнал, тръгнал, препуснал
Уподобяване на съгласни – подкован, подкови, през
Удвояване на т при членуване – крепостта
Морфемният анализ на сродните думи крепостта, крепостните; цар, Царевец;
подкован, подкови; горящ, горял проверява степента на познаване на морфемния строеж,
умението на учениците да разчленяват правилно морфемите в думата и да обясняват
правописните ù особености. Членуването на имена от мъжки род (другия, двореца, върха,
белия, хълма) се свързва със синтактичната им служба в изреченията.
Целта на упражнението е да се затвърдят знанията на петокласниците за звуковите
промени, уменията им да пишат вярно думите с несъответствие между изговор и
правопис и да членуват правилно имената в зависимост от синтактичната им служба.
Очаква се учениците да приложат изучените правила за правопис на морфемите, за
членуване на имената и да не допускат правописни и граматически грешки в текста.
Задачата може да се предложи в урок за упражнение върху Главни и второстепенни
части на изречението, а също чрез нея да се припомнят правописни особености на
причастията.
В проведената експериментална работа упражненията за редактиране се
надграждат по трудност и може да се използват в комбинация с различни типове
алгоритми във всички часове по български език, включващи темата за правописа.
Синтетични упражнения
Много ефективни в работата по прагматичното усвояване на правописните
особености на думите се оказват синтетичните упражнения. Тяхното използване е
целесъобразно, защото дават възможност за съчетаване на различни задачи, отнесени
към един и същ текст, и многопосочна работа по езикови проблеми, като „тези
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многокомпонентни упражнения са ориентирани към комплексно развитие на
комуникативни и лингвистични умения; към формиране на различните аспекти на
комуникативната компетентност“ [Добрева 2017: 6]. Синтетичните упражнения са
подходящи в обобщителни уроци след приключване на раздел, при годишния преговор
и във всеки урок за упражнение по тема, включваща изучаване на правописни
особености на частите на речта и на изречението [Георгиева 1992: 45 – 46]. Следващото
изложение представя примерно комплексно упражнение, чието изпълнение води до
подобряване на уменията на петокласниците системно да прилагат езиковите правила в
речта си.
Упражнение 7: Това е текстът, който петокласник е записал под диктовка в час
по български език.
… Хлебара извикал забаря и му рекал:
– Ако това момче не може да изяде всичкият симид, ще му извадиш един зъп! Аз
ще платя за работата.
Малкия Хитар Петар започнал да яде топал симид. Ял, ял, наял се. Спрял да яде и
рекал:
– Не мога го изяде, извади ми зъп.
Момчето зяпнало и посочило болният си зъб. Зъбаря погледнал зъба, разбрал, че е
болен, и го извадил. Учистил си малкия хитрец остата и казъл на хлебаря:
– Пожелавам ти дълак живот и здраве. И със симид ме нахрани, и от болния зъб
ме избави.
(1) Кое е основното събитие, за което разказва текстът? С кое изречение най-кратко може
да се предаде то? (2) Кои са участниците в действието? С какви части на речта са назовани те?
(3) Какви качества проявява малкият Хитър Петър в разказания епизод? (4) Как бихте озаглавили
откъса от приказка? (5) Редактирайте допуснатите от петокласника 14 правописни грешки.
Всички сгрешени думи запишете в съответната графа на таблицата, като се съобразите с
морфемата, в която е допусната грешката. Как ще проверите правописа им? (6) Открийте сродни
думи в текста. На кои морфеми се дължи разликата в речниковото значение на сродните думи?
Кои са словообразуващите морфеми и каква е ролята им? (7) Направете морфемен и
морфологичен анализ на причастията рекъл и казал. От кои глаголи са образувани двете
причастия? Напишете формите на тези глаголи за първо лице единствено число и трето лице
множествено число бъдеще време. Как е правилно да се изговорят? (8) В коя дума от първото
изречение има правописна и граматическа грешка? Каква е синтактичната служба на
членуваните имена в първото изречение? От какво зависи дали името ще бъде членувано с пълен,
или с кратък член? Открийте в текста грешки в употребата на членната морфема при имена от
мъжки род. (9) В кои имена от мъжки род в текста се съдържа наставка -ар? Какво е общото в
речниковото им значение, дължащо се на наставката? Как се членуват двете съществителни
имена? Какъв извод ще направите за употребата на меката форма на членната морфема? (Освен
при съществителни имена с наставка -ар, назоваващи лица, мекият вариант на определителния
член се използва при имена с наставка -тел, завършващи на й или десет съществителни имена –
сън, път, зет, крал, цар, кон…, както и при членуване на прилагателни и числителни редни имена
от мъжки род.) (10) За домашна работа разкажете случка, в която съобразителността и
остроумието помагат на човека да се справи с трудности в живота.
Морфема, в която е допусната грешка
Представка

Корен

Наставка

Окончание

Определителен
член
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1) Учениците се насочват към последното изречение в текста, което предава
основното събитие, че малкият Хитър Петър хем се нахранва с топъл симид, хем се
избавя от болния си зъб. 2) Хитър Петър, хлебарят и зъбарят. Петокласниците определят
правилно, че героите са назовани със съществителни нарицателни имена и със
съществително собствено име. 3) Момчето проявява съобразителност, остроумие,
находчивост. 4) Има различни предложения за заглавие, но най-точно е заглавието
Малкият Хитър Петър. 5) Учениците откриват правописни грешки, морфемите, в които
са допуснати, и начина за проверка: хлебара – съществително име от мъжки род,
завършващо с наставка -ар, трябва да се членува с мекия вариант на членната морфема ят/я; забаря – коренът на думата зъб съдържа ъ, а не а; рекал – наставката съдържа
непостоянно ъ, а не а, което се доказва от изпадането на гласния звук във формата за
множествено число рекли; Хитар, Петар, топал – в думите има непостоянно ъ,
проверката се прави със сродни думи или с форми на дадените думи, в които гласният
звук изпада (хитри, Петров, топли); учистил – представката на думата е о-; остата –
редукция на неударен гласен звук, правописът му се проверява, като съмнителният
гласен звук се постави под ударение в сродна дума (устен); казъл – редукция на неударен
гласен звук, но при проверка с форма на думата за множествено число се установява, че
той се запазва, а това значи, че в думата трябва да се пише а; дълак – съдържа
непостоянно ъ и обеззвучаване на звучния съгласен звук г в края на думата, проверка с
формата за множествено число дълги, в която непостоянното ъ изпада, а звучният
съгласен звук е пред гласен. 6) Учениците откриват сродните думи в текста: зъбаря, зъб;
изяде, яде, наял се, ял. Чрез морфемен анализ те установяват, че разликата между думите
се дължи на словообразувателните морфеми – наставките -ар, -л, представките из-, на-, и
стигат до извода, че словообразувателните морфеми променят речниковото значение на
думите. 7) Във връзка със задачата учениците си припомнят същността на двата анализа.
Рекъл – корен рек-, наставка -ъл; казал – корен каз-, наставка -ал. Морфологичният
анализ установява, че двете думи са минали свършени деятелни причастия, мъжки род
единствено число. Петокласниците установяват глаголите, от които са образувани двете
причастия, като намират формите за минало свършено време рекох, казах и после ги
преобразуват в бъдеще време – първо лице единствено число ще река, ще кажа, трето
лице множествено число ще рекат, ще кажат. Припомня се правилото, че при глаголи
от І и ІІ спрежение в първо лице единствено число и трето лице множествено число
сегашно време глаголните окончания се пишат -а/-ат, но се изговарят -ъ/ът. Същите
особености на правописа и изговора на глаголните окончания важат и за глаголните
форми в бъдеще време. 8) Учениците откриват думата с правописна и граматическа
грешка в първото изречение хлебара – замяна на я с а и неправилно членуване с кратък
член (хлебарят е подлог, а зъбаря е допълнение). Петокласниците си припомнят
правилото, че с пълен член се членуват подлогът и неговите пояснения (когато са
изразени с имена от мъжки род), а с кратък член – второстепенните части в изречението.
Редактират останалите грешки при неправилното членуване на имена от мъжки род. 9)
След като откриват съществителните имена с наставка -ар (хлебар, зъбар), учениците
установяват, че общото в речниковото значение на двете думи е, че те назовават лица,
занимаващи се с някакви професии. След членуването на двете думи правят извода, че
трябва да използват мекия вариант на членната морфема -я/-ят. Припомнят си чрез
примери, че така се членуват съществителни имена с наставка -тел, имена, завършващи
на й, или десет съществителни имена – сън, път, зет, крал, цар, кон…, както и
прилагателни имена, числителни редни имена от мъжки род. 10) Задачата е насочена към
развитие на продуктивните умения на петокласниците за създаване на собствен текст, в
който да приложат изучените правила и знанията си за правописните особености на
думите в зависимост от морфемния им строеж.
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Целите на комплексната задача са много: да се осмислят текстът, темата,
предназначението му, взаимоотношенията между героите и тяхната характеристика; да
се разбере връзката между съдържанието на текста и използваните езикови средства; да
се осмисли семантиката на езиковите единици, да се анализират правописните,
фонетичните им особености, граматичните им характеристики. Чрез редактиране на
правописни грешки и свързването им с морфемния строеж на думите да се затвърдят
знанията за ролята на видовете морфеми, за правописа и изговора им. Чрез
морфологичен и синтактичен анализ на думите петокласниците да подобрят уменията си
за прилагане на изучените правописни и граматически правила, за познаването на
особеностите и правилната употреба на частите на речта и на изречението. Очаква се
учениците да формират трайни умения за вярно изписване на думи с правописни
особености, свързвайки ги с морфемния строеж. Упражнението се предлага на учениците
в урок за обобщение в края на раздела Думата като част на речта и като част на
изречението.
Представените образователни модели за прагматично усвояване на правописни особености
на думата в зависимост от морфемния ù строеж водят до подобряване на езиковите умения, до
повишаване на правописната култура на петокласниците. Резултатите от експерименталното
изследване показват, че използването на предкомуникативни и синтетични упражнения в
учебния процес и на всеки подходящ повод и тема от учебното съдържание за обвързване на
знанията за морфемите с правописа на думите подпомагат развитието на комуникативната
компетентност на учениците. Експериментираните образователни модели разширяват
възможностите за повишаване на ефективността на езиковото обучение и могат да се използват
при работа върху различни видове правописни грешки с цел развитие на правописната култура
на учениците.
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