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ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕДИИТЕ ПРИ РАЗШИРЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА
УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV И V КЛАС ПО ИЗУЧАВАНИТЕ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ
Анета Хр. Атанасова

В съвременното медийно-информационно общество използването на ресурсите на
глобалната мрежа от учениците е сред актуалните проблеми за педагогиката. Социалните мрежи
се очертават като все по-значим фактор в медийното пространство с нарастващо влияние върху
младите хора, включително и върху учениците от начален етап и прогимназиален етап на
обучение. Търсенето на информация от медиите и интернет е неотменима част от съвременния
живот и възпитанието на подрастващото поколение. Все по-актулана е темата за използването
на информационните ресурси на глобалната мрежа при самостоятелната подготовка на уроците
по различни учебни дисциплини. Психологическата характеристика на тези възрасти е свързана
с личностни промени на психосоциалната идентичност, в чийто контекст активно протича и
процесът на личностно самоутвърждаване.
В настоящата статия са представени резултати от изследване на ученици от IV и V клас на
ОУ ,, Христо Ботев”- гр. Исперих. Целта на настоящата статия е да установи какъв процент от
учениците от 4-ти и 5-ти клас използват медиите при разширяване на знанията по изучаваните
учебни дисциплини (вкл.при подготовката на домашната работа, учебни задачи и проекти).
В практиката понятието ,,медии” много често се употребява като аналог на понятията
,,средство за масова информация”(СМИ) и ,,средство за масова комуникация”(СМК).
В XXI век понятието ,,медии” вече не разбираме само средствата за масова информация.
По-широкото значение на термина (мас)медия, който е множественото число на medium, и
достигат до съвременното звучене на много езици на думата, която означава „среда”. Така се
достига до съдържанието на понятието „интернет” [2].
Медийната среда вече е изцяло комуникативно пространство, което обкръжава съвременника.
Новите медии повлияват на начина, по който живеем, обшуваме, произвеждаме, потребяваме и
дори влияе на структурата на цялото съвременно общество [2]. Р. Маринов посочва, че ,,медия”
е основен термин за обозначаване на различни форми на електронна комуникация, базирани на
компютърни технологии. Терминът има отношение и към старите медийни форми като веснтици
и списания, които представят класически текст и графика в нова компютърна мрежова среда [3].
На практика медиите дават едно неформално образование, което е извън класните стаи и
понеже не е свързано със задължителност, често по-силно интригува подрастващите.
Използването на медиите в образованието значително променя ролята на педагога и обучаемите,
характера на самия учебен процес, неговите методи и съдържание [2].
В педагогиката самостоятелната работа се разглежда като сложен процес, който спомага
да се реализира у децата творческия им потенциал и възпитава у тях качества като
инициативност, самостоятелност, активност, самокритичност, организираност, отзивчивост,
целенасоченост и др. Тази дейност е показател за усвоените знания, умения, натрупан опит от
подрастващите, като в нея детето до голяма степен повтаря придобития опит, но по собствено
желание и с голям интерес. Самостоятелната работа е управляем процес, даже и в такива
моменти, в които ученикът работи напълно самостоятелно. Ръководството на учителя се
проявява косвено, чрез предварителни обяснения и указания за нейното изпълнение.
Според педагога Б. Ангелов ,, самоподготовката на учениците от начален етап и
прогимназиален етап в условията на обучение в училище заема важно място в образователновъзпитателния процес, защото тя не само допринася за правилното усвояване на учебното
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съдържание, но и съдейства за формиране на самостоятелни навици, развиване на умения и не
на последно място създава възможности за разширяване на знания по различните учебни
дисциплини” [1].
Самостоятелната работа не може да се откъсне от урочната дейност или да бъде самоцелна.
Тя е следствие и продължение на преподавателската дейност, а не нейно повторение.
Редица автори определят различните видове самостоятелна работа, чрез които постепенно
могат да се формират умения за разширяване на знания. Те обособяват:
1. Самостоятелна работа, при която учениците предимно възпроизвеждат и подражават на
действията и мислите на учителя;
2. Самостоятелна работа, при която учениците прилагат знанията и уменията си при
аналогични условия;
3. Самостоятелна работа, която изисква от учениците да прилагат знанията, уменията и
навиците си при по-различни условия в сравнение с тези, при които са възприети знанията и са
формирани съответни умения;
4. Самостоятелна работа с творчески характер, която изисква от учениците сами да
формулират въпроса и да търсят пътища за неговото решаване.
Така предложените четири вида самостоятелна работа практически представляват четири
фази, през които минават учениците по пътя на формиране на умения за самостоятелна дейност.
По-често в езиковото обучение се налага да се изпълняват задачи от учениците предимно с
тренировъчен характер – по образец да откриват езиковото явление в текст, да изграждат езикови
конструкции по аналогия, сами да съставят текст, в който да се представи функцията на
изучаваното езиково явление.
Търсенето на информация от медиите при самостоятелната работа на учениците включва
използване, търсене, анализиране на допълнителна информация по учебни теми. То включва
използване на онлайн сайтове, в които урокът е представен по-атрактивно, въз основа на
основните характеристики на новите медии-достъпност, интерактивност, мултимедийност и др.
Съществуват сайтове, които подпомагат усвояването на учебните знания вкъщи, като
учениците могат да ги потърсят при затруднения или за разширяване на знанията по изучаваните
учебни
дисциплини.
Такива
са
сайтове:
www.ucha.se.,
www.videouchitel.com,
https://uchiteli.bg/search-onlain-uroci-po-matematika?subject=5, https://bg.khanacademy.org/ и др.
Практиката доказа положителните резултати от прилагането на самостоятелната работа
при различните учебни дисциплини.Чрез системното изпълнение на задачи и под умелото
ръководство на учителя у учениците се формират редица положителни качества (по Георгиев Л.,
1997, с. 53−54).
Учениците от 4. и 5. клас имат достътъчно умения да използват медиите да търсят
допълнителна информация, за да си подготвят уроците и домашните по различни учебни
предмети като: Английски език, Човек и общество, Човек и природа, да търсят данни за известни
личности.
Учебната програма е документ, който дава подробно описание на учебния план за
определен клас.
В четвърти клас, като последен за началния етап на основната образователна степен,
завършва процесът на формирането на начална езикова компетентност, която ще се развива и
усъвършенства в прогимназичлния етап на основната образователна степен.
В прогимназиален етап − 5-ти клас, учебните предмети са повече и представят редуциран
според възрастта вариант на съдържанието на повече научни области. Може да се предположи,
че по-често учениците търсят информация от медиите (вкл. интернет) по теми от учебния
материал и за разширяване на знанията си.
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Темите по всички учебни предмети имат богато съдържание в медиите и интернет. Обаче
пред учениците възниква предизвикателството да преценяват информацията в медиите − дали е
достоверна, научна, а това невинаги е възможно предвид възрастта и ограничения им
познавателен опит.
Новото в 5-ти клас е, че има нови учебни предмети: География и икономика, История и
цивилизация, Информационни технологии, Домашна техника и икономика. Отук следва, че
учениците от 5. клас използват медиите (най-вече интернет), за да разширят познавателната
активност към различните учебни предмети, да спомогнат за по-лесно възприемане на нова
информация и така усвоените знания ще бъдат трайни в следващия етап на обучение.
Целта на емипирчното проучване е да установи какъв процент от учениците от 4-ти и 5ти клас използват медийте при разширяване на знанията по изучаваните учебни дисциплини(вкл.
при подготовката на домашна работа, учебни задачи и проекти).
В проучването са включени ученици от 4. и 5. клас на Основно училище „Христо Ботев“
− град Исперих. То е проведено през м. ноември 2017г.,като беше проучено мнението на общо
71 ученици. В изследването бяха включени 36 ученици в четвърти клас (14 момичета, 22
момчета) и 35 петокласници ( 14 момичета, 21 момчета).
Така формулираната цел конкретизираме в следните задачи:
- Теоретичен обзор на научни теории за същността на медиите и на основните
характеристики на новите медии.
- Специфика на въздействието на съвременните медии върху учебно − познавателната
активност.
- Представяне на дефиниции за същността на самостоятелната и домашната работа на
учениците и използването на медиите при подготовката им.
- Акцентиране върху възможностите за използване на медиите в самостоятелната работа
по български език и математика.
- Представяне на част от предизвикателствата пред учениците при използването на
медиите за самостоятелната подготовка при разширяване на знанията.
- Представяне на част от дефинициите за медийното образование- пларформа за развитие
на уменията на учениците да ползват медиите при самостоятелната си подготовка по различните
учебни предмети.
- Теоретичен обзор на литературните източници, в които се представя характеристика на
учениците в начален етап на обучение.
- Теоретичен обзор на литературните източници, в които се представя характеристика на
учениците в прогимназиален етап на обучение.
- Представяне на резултатите от емпиричното изследване в 4-ти и 5-ти клас.
В настоящото емпирично проучване са използвани две частично стандартизирани
писмени анкети със закрити и открити въпроси.
Всяка една анкета се състои от 6 въпроса. На всички въпроси се отговаря, като учениците
трябва да оградят с кръгче избрания отговор, който може да бъде утвърдителен /да/, или
отрицателен /не/.
На въпроса „По кои учебни предмети използвате медиите и интернет при подготовката си
за уроците”? Отговорите са представени по-долу:
Таблица № 1
Предмет
Български език и литература
математика
човекът и обществото
човекът и природата
музика

да/брой
16
10
32
25
12

%
44
28
89
69
33

не/брой
20
26
4
11
24

%
56
72
11
31
67
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Изобразително изкуство
Домашен бит и техника
Физическо възпитание и спорт
Английски език

5
6
2
27

14
17
6
75

31
30
34
9

86
83
94
25

Резултатите сочат, че най-висок процент ученици от 4-ти клас търсят информация от
медиите за разширяване знанията си по:„Човекът и обществото”−89%. Полученият резултат
може да се обобщи в посока, че учениците търсят информация в медиите, където има голям избор
от данни, с цел да разберат по-добре учебното съдържание. Може да се предположи, че
учениците търсят допълнителна информация в медиите по изучаваните теми в часовете.
Информацията в медиите от тази област на научното познание е по-атрактивно и занимантелно
поднесена, което помага на учениците да запаметят по-лесно изучаваните понятия.
На второ място по процент положителни отговори − „Човекът и природата” − 69%.
Тематиката на този учебен предмет е интересна за децата, като едновременно е една от
сериозните дисциплини. Прави впечатление, че децата посочват, че търсят допълнителна
информация в медиите по предмети, в които проявяват активност (вкл. двигателна), творчество,
но изискват специална самоподготовка.
На трето място се нарежда учебния предмет „ Математика”, като (78%) учениците
посочват, че раширяват знанията си за изучавания материал от медиите и интернет.
Най-нисък е процентът четвъртокласниците по предмета „ Изобразително изкуство” −
86%, използват медиите и глобалната мрежа, за да търсят допълнителни данни за учебния
материал.
Учениците отговарят, че използват медиите и интернет при подготовката си за уроците по
учебните предмети „Човекът и обществото” (86%), и „Човекът и прородата”(81%). Особено по
учебната дисциплина „Физическо възпитание”, където няма учебник, отговорите може да се
тълкуват в посока,че търсят допълнителна информация за различни спортове, игри и двигателни
активности.
В подобна насока може да се разглежда и високият процент отговори по учебния предмет„
Изобразително изкуство”. Въпреки че анкетата не предполага уточняване на учебните теми, по
които четвъртокласниците търсят допълнителна информация, може да се предположи, че искат
да научат повече за жанровете в това изкуство, за изобразителните техники и други, тъй като
рисуването е едно от любимите дейности на децата от начална училищна възраст.
На въпроса „По кои учебни предмети използвате медиите и интернет при подготовката си
за уроците”? за 5-ти клас. Учениците отговарят, както следва:
Таблица № 2
Предмет
Български език
литература
математика
география и икономика
история и цивилизация
човекът и природа
музика
изобразително изкуство
дом.техника и икономика
фвс
английски език
инф. Технологии

да/брой
24
31
9
21
26
15
14
16
6
5
18
24

%
69
89
26
60
74
43
40
46
17
14
51
69

не/брой
11
4
26
14
9
20
21
19
29
30
17
11

%
31
11
74
40
26
57
60
54
83
86
49
31
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Най-често децата от 5-ти клас използват медиите и интернет при подготовката си на
уроците по учебните дисциплини „Литература”(89%), ”История и цивилизация”(74%). Високият
интерес към тези учебни дисциплини е свързан с изучаваното учебно съдържание, в което са
заложени основни и базови познания за Митологията на света, фолклорния модел на света,
Първите цивилизации, Римска митология, Древна Тракия.
На следващо място с еднакъв процент петокласниците са отговорили положително по
”Български език”(69%), „Информационни технолигии”(69%). Интересът към тези учебни
дисциплини се обяснява с факта, че търсят информация от медиите и интернет при подготовката
си за уроците с интергративен характер, за да разширят знанията си за по темите „ Речниково и
граматично значение на думата”, „Думата като част от речта”, „Създаване на текстове”,”
Създаване и обработка на графично изображение”,”Обработка на таблични данни”,
„Компютърна презентация”.
Близък по процент положителни отговори са посочили учениците от 5 клас, че използват
медиите и интернет при подготовката си за уроците по учебния предмет „География и
икономика”(60%). Прави впечатление, че чрез използването на медиите и интернет при
подготовката на уроците учениците се самообучават и саморазвиват.
Близо половината петокласници са посочили, че използват медиите и интернет за
подготовка на уроците си по следните учебни предмети: „Английски език”(51%), повечето
търсят онлайн преводачи, езикови речници, „Изобразително изкуство”(46%) − търсят теми,
свързани с това изкуство, което провокира творческия им потенциал, „Човекът и
природата”(43%) − проявяват интерес към въздействието на човека върху природата,
„Музика”(40%) − повечето петокласници търсят медиите и интернет сайтове за видеосподеляне
като VBOX7, YouTuble клипове за изучаваните музикални жанрове − марш, ръченица, хоро и др.
Нисък процент петокласници са отговорили, че използват медиите и интернет за
подготовка на уроците си по: „Домашна техника и икономика”(17%), „Физическо възпитание и
спорт”(14%). Може да се анализира, че тези учебни дисциплини са любими на децата от средна
училищна възраст.
Получените резултати за въпроса: По кои учебни предмети използвате медиите и интернет
при подготовката си за уроците”? показват висок процент от използването на учениците от 4. и
5. клас информация от медиите (вкл. интернет) при подготовката си за уроците. Най-често
учениците търсят инфирмация от глобалната мрежа за разширяване на знанията си по „Човекът
и обществото”(89%) за 4 клас, утвърдена от МОН. Посочва се, че учебният предмет е със
задължителна подготовка, заложени основни и базови познания за обществото. За 5. клас
учебният предмет е „ Литература” с (89%). Високият процент се обяснява с това, че учениците
разширяват и обогатяват своите знания, като търсят информация от медии и интернет за
подготовка на уроците си по тази учебна дисциплина.
Като обобщение на настоящото можем да кажем, че учениците са гражданите на утрешния
ден, а той е изпълнен с технологии от всякакъв вид, а за да бъдат подготвени за живота след
училище, те трябва да умеят да ги използват. Начинът да се постигне това е чрез използване на
информация от медии и интернет, за да разширяват и задълбочават своите знания по основни
учебни предмета. Използването на медиите са част от ежедневието ни при разширяване на
знанията на учениците от 4. и 5. клас по изучаваните учебни дисциплини и служат като
инструмент за обратна връзка.
Учениците използват медиите и интернет за разширяване на знанията по трудните
учебните предмети, които изискват повече самостоятна подготовка − български език, човек и
общество, човек и природа.
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Настоящото изследване проучва една актуална тема − използват ли учениците от IV и V
клас информация от медиите при разширяване на знанията си по изучаваните учебни
дисциплини?
Основната идея е да се набележат някакви гранични очертания на днешното мрежово
общество, доминирано от медиите. Високото равнище на медийна култура, като част от
педагогогиката дава възможности за оптимизиране на учебния процес. Това води до изпълнение
на една от задачите, на които се подчинява медииното обучение – да се формира у учениците
траен интерес към предметната област и да се насърчава потребността им от информация.
Владеенето и ползването на информация от медиите и интернет е съществен елемент от
функционалната грамотност на всеки човек, която е необходимо условие за неговата лична и
професионална реализация и израстване. Като мощно технологично средство медиите
постепенно се превръщат в един от факторите за социално-икономическо развитие и култура на
труда в различни сфери, но все по-вече ще предопределят и характера, и спецификата на
националното ни придвижване и интегриране към един нов тип образованост.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ПОТРЕБНОСТ ОТ КОНСУЛТИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА В ДГ № 32 “ МОРЯЧЕ“,
ГР. ВАРНА
Анна Р. Кънева

Увод
Днес агресията е повсеместна. С думи, действия и постъпки се нанася вреда.
Увреден е адресатът, увреден е и адресантът, защото мотивът за агресията е проблем, който
не е решен. Винаги има наличие на неагресивно поведение, алтернативно решение на проблема,
кризиса, който е скрит в мотива на агресивното поведение.
От друга страна, практиката показва, че родителите, чувайки напътствие за консултация с
тесен специалист реагират негативно и недоверчиво, а в първите седем години от развитието на
човека се поставят основите на човешката личност под влияние на родители, роднини, учители,
детско общество и др.
В този случай разглеждаме удовлетворяването на различните потребности при
изграждането на личносттачрез възможностите на консултацията.
Изложение:
Педагогическото консултиране е съсредоточено върху ситуацията и вътрешните ресурси.
При училищното консултиране инстанциите могат да бъдат родители, преподаватели,
възпитатели, ученици, директори, психолози, ресурсни учители и др.Консултирането в
образованието и възпитанието на деца е съвкупност от отношения между всички участници в
този процес (учители, родители, експерти, психолози, ресурсни учители логопеди и др.)1
Училищното консултиране може да се раздели на два типа: традиционно и развиващо.
Традиционното консултиране има информиращ характер (в кризисна ситуация,
информационни услуги, кариерно информиране, учебен разпис и др.).
Развиващото консултиране е с превантивен и информиращ характер (има ясно поставена
цел, задачи, структура, стратегическо, планирано). Училищното консултиране е развиващо в
своите измерения и превантивно в своите цели. Зависи от подкрепата и сътрудничеството на
администратори, учители, социални работници, психолози, ученици, местна общност и др. То е
периодично и системно оценявано от гледна точка на своите резултати, координирано и
прилагано от професионално сертифицирани специалисти.
Консултирането на различните групи лица в детската градина има своята специфика, а
упавлението на детската градина трябва да удовлетворява потребностите от консултиране на
целия персонал в учебото заведение.
Консултирането на училищните администратори се налага, когато възникне кризисна
ситуация, която изискава бързо решение и взаимодействие на цялата система и засяга всички
човешки ресурси. Това консултиране може да се определи с термина супервизия
(професионално консултиране и анализ на целесъобразността и качеството на използваните
практически подходи и методи за оказване на помощ, както и на отношенията между клиента и
консултанта. Използва се също за повишаване на подготовката и квалификацията на
специалистите в помагащите професии, включващо консултиране и съветване). Първичният
контакт при консултирането на училищните администратори може да се осъществи на равнище
директор, помощник директор, инспектор, ръководител обединение и др, които поставят
Бояджиева,Н. Социално- педагогическо консултиране и съветване.В- Академични полета на социалната
педагогика,Съст. и науч.ред Кл. Сапунджиева,Н. Бояджиева, М. Пиронкова,УИ „Св. Кл. Охридски“,
София,2014,194-282
1
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проблем, за чието разрешаване е необходима специализирана помощ. Консултантката дейност в
този вид може да продължи в по-продължитн срок, в зависимост от целта и очакваните резултати.
Консултирането в сферата на образованието включа в себе си консултирането на
учителите. Това се налага поради факта, че именно те са тези, които всекидневно и
непосредствено общуват с голям брой деца, техните родители, близки, колеги и др. участници
във възпитателно-образователния процес. Учителят е този, който ясно сигнализира за
потребност от консултиране по даден повод или тема. Той е проводникът на планираните по
време на консултация действия. Прилага и реализира решенията взети по време на
консултацията, а резултатът от тях е дългосрочен, стимулиращ за следващи действия. Учителя
поема отговорността за осъществяването на процеса по взимане на решения. Успехът или
неуспехът от консултацията зависи от него.
Училищният консултант ( учител, психолог, педагогически съветник, ресурсен учител и
др.) е необходимо да установи отношения на сътрудничество, взаимно дверие, взаимопомощ с
учителите, пряко работещи с децата. Консултациите са приоритет на педагогическите съветици
или психолозите. Протичат по строго определен алгоритъм.
Учителят е в непосредствена връзка с родителите на децата, за които отговаря.Той е
основният съветник на родителите и децата. Често се организират лични консултации с
родителите. Когато те са инициирани от учителите на децата, могат да се проведат и в
неофициална форма, но когато са организирани от педагогически съветник, психолог, директор
се спазва алгоритъмът за провеждане на консултация. В началото на тези срещи родителите са
недоверчиви, дори враждебно настроени, защото всеки родител прави най-доброто , според
собствените си разбирания, за своето дете. Тук много важна роля имат комуникативните
възможности на консултанта. Целта е да се спечели доверието на родителя с цел да го направи
свой съюзник в разрешаването на ситуацията, проблема и др.
Преки заинтересовани лица от консултирането са децата. Те имат желание да бъдат чути,
да бъдат зачетени желанията им. Когато тази им потребност е нарушена, те започват да говорят,
чрез актове, които са неприемливи или притесняват възрастните. Консултацията се организира
за нещо което пречи, притеснява, плаши, потиска детето. Тази трудност се преживява от детето
и то реагира по собствен начин. Обект на консултацията са именно тези постъпки на детето и
чрез разгадаването им се достига до съществената потребност на детето.
Консултантите, които работят с деца трябва да спечелят доверието им и да не го предават.
Консултантите в учебните заведения трябва да владеят и свободно да прилагат педагогическото
общуване. То осъществява взимно въздействие и сътрудничество между страните
в
консултацията, Консултантът, използвайки свободно видовете общуване (речево, неречево и
комбинирано), може по-бързо да достигне до потребностите на родителите и децта и
целенасочено да работи за решаването на проблема. Владеейки видовете общуване,
консултантът може да разчита неречевите сигнали на консултирания и да ги използва за
постигане на целта.
Дейността на щатните консултанти все повече се развива на всички нива на образование.
Познавайки структурата, организацията, съдържанието на образованието те прогнозират
развитието му. Използвайки знанията си и опита в областа на между личностните отношения,
поведението и груповата динамика, те целенасочено и ползотворно провеждат необходимите
срещи с различните групи в образователното заведение.
Консултантът дава информация, която помага на консултирания да погледне своя проблем
от друг ъгъл или да подходи към разрешаването му по по-различен начин. Потребността от
консултиране на работещите в учебните заведения се осигурява най-вече от информационно
подготвен служител, на когото консултираните имат доверие, който е разрешил даден казус
успешно, има необходимите качества и умения (когато е вътрешен консултант). Консултантът
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поощрява стремежа и усилията на допитващи се да си помогне, да достигне до решение, което
ще го удовлетвори.
Потребността от консултиране на персонала в ДГ №32 “ Моряче“, гр. Варна, се очерта в
следните параметри:
- Необходимост от усвояване на педагогическо общуване от помощник-възпитателите;
- Консултиране на родителите относно поведението на техните деца;
Най-често обсъжданите теми са:
- Адаптацията на малкото дете в детската градина ( I−II възрастова група);
- Въпроси, засягащи дисциплината и спазването на правилата в групите (II, III и IV
възрастова група);
- Подготовка за училище (III−IV възрастова група).
Родителите търсят съдействие и подкрепа в трудни за тях моменти, свързани с децата им.
Готовността, с която подхождат в разговорите с учителите, психолога, ресурсния учител,
логопеда, директора на детската градина, е показател, че педагозите със своята професионална
подготовка и поведение са спечелили доверието им.
Учителите често се съветват с близък колега, психолога, ресурсния учител и/или логопеда
по въпроси, свързани с трудни деца (СОП, агресивни, пасивнии др.). Чрез споделяне на личен
опит, компетентност и умения се търсят най-добрите, за съответния случай, начини на
взаимодействие.Други източници на информация са медии, методически обединения,
методическа литература, професионални групи в социалните мрежи, Законът за предучилищното
и училищно образование, Наредбите към Закона предучилищното и училищното образование,
Синдикати на българските учители (КТД) и др.
Въпроси, които се отправят към директора на детската градина, са свързани с
провеждането на родителски срещи, обсъждане на различни казуси, свързани с организирането
на различни събития, водене на документация, с въпроси свързани с методическата работа на
учителя , към директора и учителите с по-голям стаж (над 15 г) са се обръщали младите учители
(15% от педагогическия персонал).
Към ресурсния учител са се обръщали за помощ 100% от учителите в детската градина.
Вупросите са насочени към:
- Адекватна оценка на индивидуалните образователни потребности на децата със СОП;
- Систематизиране на информацията, получена от входяща и изходяща диагностика и
определяне на методи и средства за въздействие;
- Информиране за стъпки и действия, които следва да се предприемат при индикиране на
обучителни, езиково-говорни, поведенчески и други затруднения;
- Работа с родители – по отношение на правилния подход за съобщаване на родителя за
затрудненията, които изпитва детето, и привличането му като партньор в процеса на
допълнителна подкрепа;
- Запознаване с нормативна уредба – ЗПОУ и Наредба за приобщаващо образование;
- Работа с документация − изготвяне на доклади, план за подкрепа и др.
- Организиране на пространството в групата така, че то да отговаря на нуждите на детето
със СОП;
- Адаптиране на преподаването, съобразено с нивото на знания и умения на детето със
СОП;
- Избор, разработване и ползване на различни дидактически помагала и технически
средства, прилагани диференцирано според интересите, трудностите, ритъма, възрастта и
спецификата на учене на децата със СОП;
- Информиране относно вида на затруднението и диагнозата на детето със СОП и др.
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Психологът в детската градина е водеща фигура в консултирането. Към него за съвет се
обръщат учители и родители. Въпросите, по които се разговаря, са от емоционално
поведенческата сфера, от страхово- тревожния спектър, гневно-агресивем, тревожни-депресивен
спектър, при проблеми с привързаност − отделяне, поставяне на граници, незачитане на
авторитети, поведенчески и емоционални затруднения в общуването, при трудности в
образователно- възпитателния процес.
Логопедът дава консултации на нуждаещите се учители и родители, относно
практическото приложение на различни техники за справяне с езиково-говорните затруднения
на децата.
Тесните специалисти са търсени партньори в детската градина. Доброто сътрудничество
между всички работещи в детската градина спомага за постигане на добри резултати в работата
с децата в спокойна и творческа атмосфера.
Вид консултиране са обученията на педагогическите специалисти организирани от
директора на детската градина или от тях самите. Най-подходящо време за вътрешни
квалификации ( обучения) на учителите се очерта времето межди 13−15 часа в делничните дни,
а за външни обучения – почивните дни.
Темите, по които има потребност от обучение, са:
1. Работа с трудни деца ( СОП).
2. Справяне със стреса по време на родителски срещи.
3. Интерактивни образователни стратегии за обучение по безопасност по пътищата.
4. Съвременни форми и техники за по- лесна адаптация на новоприетите деца.
Проучването на потребностите от консултиране на персонала в детската градина е условие
и средство за подобряване на нейното управление с цел повишаване качественото изпълнение на
професионалните задължения и удовлетвореността от труда на служителите в детското
заведение. Тези потребности се определят от позицията, длъжността и ролята на всеки член от
персонала и неговата подготовка, образование, отговорности и функции.
Спецификата на работа на детския, учител го поставя в ролята на вътрешен консултант.
Той е принуден да консултира родителите за поведението и постиженията на техните деца. Да
търси начини за по-добра комуникация с децата и родителите им с цел постигане на по-добри
резултати в развитието на детето от предучилищна възраст. За тази роля той трябва да е
подготвен със знания, умения, качества които да развива, чрез подпомагането му от тесни
специалисти и ръководството на детското заведение.
Резултати от провеждането на консултантска дейност в детското заведение :
За детето:
- Решават се проблеми от поведенчески характер у детето;
- Променя се социалният статус към положителен на детето в групата;
- Повишава се самостоятелността и инициативността;
- Повишават се самоувереността и компетенциите му;
- Променя се емоционалният фон на детето към позитивен и се снижава стресът и
аграсията;
- Променят се потребностите и нагласите на детето.
За родителя:
- Той променя представите си за собствените си постъпки;
- Индетифицира цели и чувството си за посока;
- Продолява безпомощност и пасивност;
- Научава как се работи с краен срок и ограничения;
- Развива персоналните си отношения;
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-

Чувства се разбран и подкрепен;
Намалява стреса, фрустрацията и изолацията;
Увеличава се доверието към консултанта и свързаните участници в процеса
Повишава се доверието към детската градина.

За служителите в детското заведение:
- Получават реална представа за проблемите за детето, родителя;
- Печелят доверието им;
- Преодоляват негативизма на родителя и детето;
- Повишават комуникативните си умения, креативност;
- Получават реални представи за собствените си възможности;
- Повишават педагогическата си компетентност;
- Снижава се стреса и фрустрацията;
- Увеличава се доверието и самочувствието им.
За консултанта:
- Разширява светогледа и опита си;
- Печели доверие пред участниците в процеса;
- Повишава своята компетентност и креативност;
- Повишава професионалния си авторитет;
- Демонстрира позитивните резултати от сътрудничеството;
- Снижава
стреса,
изолацията,
ниското
самочувствие,
безпомощността
и
неудовлетвореността на участниците в процеса;
- Повишава удовлетвореността си.
В края на тази статия не преоткривам „топлата вода„.
Умението да проведеш конструктивен диалог по „ болен въпрос“ не е лесно, но говоренето
е пътя към разбирателството, а разбирателството е алтернатива за преодоляването на агресията
между хората.
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2.
3.
4.
5.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЕМЕЙСТВОТО И ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Блага В. Георгиева
Постановка на въпроса
Младите родители в съвременното семейство не винаги съумяват да се справят с
предизвикателствата и проблемите, възникнали при отглеждането и възпитанието на
децата. Със своите знания и опит учителите и възпитателите могат да подкрепят
родителите в усилията им да приобщят детето към връстниците му в детската градина,
да повлияят при прояви на агресия в поведението му или да преодолеят болезнената му
чувствителност. Мисията на учителя е тясно свързана със създаването на най-добри
условия, при които детето да се учи, израства и развива, да се чувства спокойно и
щастливо. Задачата на учителя не е да преценява кой родител е добър и кой лош, а да
помогне на семейството с търпение, загриженост и разбиране, за да може съвместно да
възпитат добър и умен човек.
Законът за предучилищното и училищното образование, който влезе в сила от
01.08.2016 година, определя образованието като национален приоритет. За подобряване
качеството на управление на българските детски градини е създаден обществен орган за
подкрепа и развитие на образователната институция и за граждански контрол върху
управлението – обществен съвет. Чрез създаването на обществените съвети се прави още
една стъпка към взаимодействие между детската градина, децата, родителите и
обществеността и обединение на съмишленици и гаранти на качеството в българското
образование (Христова, Я. 2016).
От педагогическа гледна точка семейството е „малка група, първична социална
общност с фундаментално значение за социализацията на подрастващото поколение” (М.
Андреев,1998). Подобна теза защитават и други автори. Според
И. Иванов:
„Семейството е първата възпитателна среда за детето и от хронологична гледна точка, и
по степен на важност за цялостното му развитие, то е едно микрообщество, което му дава
знания и ценности, необходими за интеграцията му в глобалното социално
пространство“ (И. Иванов, 1998).
П. Кожухарова посочва няколко значими аспекта на взаимодействието между
училището и семейството, свързани с:
 Усвояване на знания от родителите за семейството като среда за социализация на децата и
формиране на позитивна етнокултурна идентичност.
 Осмисляне и позитивно развитие на индивидуалния стил на семейно възпитание, свързан
с целите, принципите, методите на възпитателно взаимодействие в семейството.
 Взаимодействие между семейството и училището за ползотворно интелектуално,
нравствено, трудово, естетическо и физическо възпитание на децата-билингви.
 Повишаване на взаимодействието на семейството с другите институции на възпитание и
образование.
 Промяна на нагласата на родителите относно възможностите за развитие и бъдещата
социална интеграция на техните деца (Кожухарова, П. 2008 : 195-196).

Специфика на съвременните взаимоотношения между семейството и детската
градина при осъществяване на възпитателно-образователния процес е представен
в Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищно образование. Сътрудничество и
взаимодействие между участниците в предучилищното образование е разгледано в
чл. 37, ал. (1) - предучилищното образование като процес на възпитание, социализация
и обучение на децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с
15

родителите. В ал. (2) е посочено, че родителите са участници и партньори в
предучилищното образование заедно с децата, учителите, директорите и другите
педагогически специалисти. Според Чл. 38 Сътрудничеството и взаимодействието
между учителите, директорите и другите педагогически специалисти и родителите
създават условия за постигане на целите по Чл. 5 от Закона за предучилищното и
училищното образование, както и за формиране на положително отношение към
детската градина и училището и мотивация за учене.
Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина, съответно
училището, се осъществяват при условия и по ред, определени с Правилника за дейността на
детската градина или училището, чрез:
 индивидуални срещи в удобно за двете страни време;
 родителски срещи;
 присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование;
 други форми за комуникация (Чл. 39) .
Чл.40 Формите на сътрудничество по чл. 39 т.3 се определят съвместно от директорите,
учителите, другите педагогически специалисти и родителите.
Могат да се посочат някои особености на взаимодействието:
 Взаимодействието между детската градина и семейството в практически план се
възприема като педагогическа просвета, а не като педагогическо образование на родителите като
направляващи въздействия от страна на детската градина към семейството. Следствието е
липсата на обратна връзка с родителите и непълноценното използване на възможностите на
семейното възпитание (Ранев, П. 2011).
 Реализацията на актуалната задача за оптимизиране на взаимодействието „детска градина
– семейство” предполага проучване на представите на родители и педагози за себе си и едни за
други, за отношението им към формите, методите е средствата на сътрудничество и техните
конкретни очаквания (Събева, Е, 2013).
 Преосмисляне на основната функция на предучилищното заведение – освен грижа и
възпитание на детето, педагогическата дейност се ориентира и към родителя. Формулата педагог
– дете разширява своята рамка и се трансформира в педагог – дете – родител. За детето,
посещаващо детска градина съществуват два свята, които не бива да се противопоставят, така че
искреното и сърдечно отношение между детската учителка и родителя ще служи за събуждане
на чувството за увереност у майката и успокоение у детето (Гюров, Д. 2008).
Съвременният тип взаимодействие детска градина – семейство използва както
традиционни, така и нови, нетрадиционни форми, методи и средства, явяващи се решаващо
условие за обновление на системата от инструментариум за ефективна комуникация и
интеракция помежду им.
В практиката на съвременния педагог се използват разнообразни методи и форми на
педагогическа просвета на родителите, както вече утвърдените в тази област, така и новаторски,
нетрадиционни. Детската градина предоставя ресурси за подкрепа на родителските умения чрез
тематични семинари, дискусии, тренниги, училища за родители, родителски клубове и др.
(Кожухарова, П., 2016 : 718).Условно може да се направи следното разделение на прилаганите
форми за сътрудничество с родителите:
Форми, даващи възможност за директен и индиректен диалог:

Родителските срещи са утвърдена форма на общуване. Предназначени са за
решаване на въпроси от организационен характер – пропусквателен режим; дава се
възможност да се запознаят с учебното съдържание по образователни направления; с
индивидуалните помагала на различните дидактически системи и да се направи
конкретен избор.
16

Консултации – те са с продължителност от 30-40минути, в удобно за родителите
време или предварително обявен час и дата, когато родителите могат да получат
информация от педагога. Те могат да бъдат: индивидуални и групови.
Индивидуални срещи и разговори могат да се инициират от родителя в случаите,
когато той има информация, която желае да сподели, проблем на който търси решение,
предложение по работа в групата.
Посещения по домовете е много полезна практика, но за съжаление намира по-малко
място в общуването и рядко се прилага в настоящето.

Семинари, лектории, дискусии, конференции – имат регламентиран характер и
по-официална форма на представяне.
Невербални форми с елементи на кореспонденция, писменни:

Родителските табла са начин за размяна на информация. Дават възмажност
родителя да добие пълна представа за целите и задачите поставени в ситуациите на деня,
както и да може да направи сравнение на творческите продукти на децата от групата за
да се ориентира в индивидуалния напредък на своето дете.
Съобщения и бележници – размяната на съобщения е резултатно средство за
осигуряване на непрекъснато общуване.
Отчет – трябва да е написан в позитивен тон, като се акцентува на силните страни, а
проблемите да се посочват пряко и обективно.
Детското портфолио – форма от продуктивната художествено-творческа дейност на
детето, даваща възможност да се проследи в развитие формирането на някои умения на детето
за един по-дълъг период от време.
Форми, с изразена художествено-артистична насоченост: открити моменти от живота
на детето в детската градина, учебни ситуации, празници и развлечения, тържества, концерти,
„Ден на отворените врати” за родителите.
Форми, свързани със спортна дейност– спортни дни, състезания, походи, екскурзии,
„Зелено училище”.

Съвременната визия както на общественото предучилищно възпитание, така и на
семейното възпитание налага и модернизиране на интеракцията между двете
институции: детска градина и семейство. Поради тази причина на детската градина, като
първата социална единица, в която детето попада извън семейството, се пада
отговорността да положи основите на реално, ефективно, научно-обосновано
сътрудничество с родителите. Това означава, че едно от водещите й направления трябва
да бъде своевременно, целенасочено, технологично организиране на процеса на
взаимодействие в системата детска градина – семейство.
Перспективите за усъвършенстване на взаимодействието зависят до голяма степен
от отношението на семейството към образователно-възпитателния процес в детската
градина и най-вече от оценката, която те дават за ефективността на формите на
сътрудничество.
Методика на изследването
Обект на настоящото изследването са родителите на децата и учителите от ДГ
”Мир” – град Игнатиево, обл. Варна.
Предмет на изследването са съвместните форми на работа между семейството и
детската градина.
Цел на изследването: Да се установи каква е оценката на родителите и учителите
за прилаганите форми на сътрудничество, отношението им към тях и очакванията, които
те имат от съвместната им дейност.
За реализирането на тази цел са поставени следните задачи:
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1. Да се проучи социалния статус (етнически, икономически, материален,
образователен) на семействата.
2. Да се анализират формите на сътрудничество между детската градина и
семейството.
3. Да се обосноват идеи за ефективно включване на родителите и останалите
членове на семействата в живота на детската градина.
При осъществяване на задачите на изследването използвах следните методи:
теоритичен анализ, анкетно проучване, интервю, беседа, социометричен метод –
вербален избор в конкретна проблемна ситуация, наблюдение. В настоящия доклад ще
бъдат обсъдени резултатите от проеведните анкети с родители и учители.
Анализ на резултатие
Възможности за обратна връзка между родители и учители в ДГ. Анализът на
резултатите от проведената анкета разкрива, че родителите посочват 3 най-предпочитани
форми на съвместна дейност – родителски табла, родителски срещи и тържества,
празници, развлечения, концерти 100%. Интересен е фактът, че само един родител
посочва детското портфолио. Въпреки, че в работата ми детското портфолио е
събирано и предавано на родителите, то не е посочено като предпочитана форма.
Родителите са склонни да обсъдят при съвместните форми на работа между
детската градина и семейството проблеми, касаещи емоционалното и здравословно
състояние на детето – 40% и учебно-възпитатилния процес – 30%.
Семействата на децата имат разнообразни възможности да дават обратна
информация на учителя за своите деца

0%

0%

11%

89%

Изобщо не съм съгласен
Не съм съгласен
Съгласен
Напълно съгласен

Фиг. 1
Възможности за обратна връзка между родители и учители в ДГ
На въпроса: „Как влияят съвместните форми на работа на вашето дете? - 60% от
анкетираните родители намират, че формите на сътрудничество оказват положително
влияние върху детето, като му дават самочувствие и самоувереност.
Това в значима степен се наблюдава при формите с изявени елементи на
артистичност – тържества, празници, развлечения, където децата могат да покажат
своите артистични умения. 30% от анкетираните оценяват, че те създават емоционална
обстановка; 20% определят, че оказват влияние върху взаимоотношенията на детето им
с останалите деца. Нито един от анкетираните родители не приема, че формите на
съвместна дейност създават притеснение у децата.
Резултатите получени от отговорите на анкетираните дават ясна картина за
оценката на родителите за прилаганите форми на сътрудничество между детската
градина и семейството. 50% от родителите ги намират за подходящи и изчерпателни, а
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другата половина са оценили това, че благодарение на тях се създават партньорски
взаимоотношения между родителите и педагозите.
Развитие на педагогическата култура на родителите – 56% от педагозите са напълно
съгласни, че детската градина подкрепя родителите в процеса на познавателно развитие
на детето.
Детската градина подкрепя родителите в процеса на познавателно развитие
на детето
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Фиг. 2
Подкрепа на родителите в процеса на познавателно развите на детето
Информиране на родителите за учебно-възпитателния процес и дейности в
детската градина. Информиране на родителите за учебно-възпитателния процес и
дейности в детската градина – 56% от учителите са напълно съгласни,че семействата на
децата са информирани за програмите за възпитание и обучение на децата; 89% от
колегите са съгласни, че семействата имат разнообразни възможности да дават обратна
информация на учителя за своите деца. 89 % от учителите не са съгласни да се прави
посещение в домовете на децата, за да се помогне на семействата при възпитанието и
отглеждането на детето – според мен това нежелание е породено от слабия интерес на
родителите при ежедневните срещи и разговори.
Семействата на децата са информирани за програмите за възпитание и
обучение на децата
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Фиг. 3
Информираност на родителите за учебно-възпитателния процес
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Развитие на педагогическата култура на родителите. Развитие на
педагогическата култура на родителите – 67 % от педагозите са напълно съгласни, че
семействата на децата получават информация за осигуряване на здравословен начин на
живот, детската градина насочва родителите в процеса на социализация на детето,
подкрепя родителите във възпитанието на детето и при изграждане на битови навици.
Участие на родителите при вземане на решения. 78 % от учителите са съгласни,
че в нашата детската градина се включват представители на родителите във вземането
на решения – така се осъществява добро взаимодействие между семейството и детската
градина в името на децата.
В нашата детска градина се включват представители на родителите във вземането на
решения
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22%

Изобщо не съм съгласен
Не съм съгласен
Съгласен
Напълно съгласен

78%

Фиг. 4
Участие на родителите при вземане на решения
Може да бъад отчетено, че едва половината от родителите - 56 %, са съгласни
семейства от всички етнически, социално-икономически и други групи имат свои
представители в настоятелството на градината и в други комисии, за да са информирани
родителите и активно участват в образователно-възпитателния процес в детската
градина.
Семейства от всички етнически, социо-икономически и други групи имат свои
представители в настоятелството на градината и в други комисии
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Фиг. 5
Равнопоставеност на родителите при взимане на решения
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Сътрудничество с общността. Значим дял от педагозите (89 %) посочват, че в
детската градина има практика за организиране на социални услуги за нуждаещите се
семейства на деца чрез партньорства на училището с различни социални институции,
като един от примерите е сътрудничеството с Център за обществена подкрепа – Община
Аксаково.
В нашата детска градина има практика за включване на родители в
дейности, организирани от града и общината (екопроекти; изкуство, музика,
дейности за възрастни хора; уроци и др.)
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Фиг. 6
Сътрудничество с общността
На въпроса: „Съществуват ли противоречия между родители и учители относно
възпитанието на децата в детската градина?“ отговорите са 63% (да) към 37% (не).
Според мен противоречия винаги съществуват, както на ниво младо и старо поколение,
така и на основата на индивидуалните различия между хората.
На въпроса „Каква бихте искали да е детската градина, в която работите?“ – 100%
от учителите отговарят, че днешната детска градина трябва да е с богата съвременна
материално-техническа база.
Заключение
В резултат на съвместната работа учителите в детската градина успяват да създадат
обстановка на доверие, разбирателство, толерантност и сътрудничество.
Констатира се положителната нагласа от страна на родителите и желанието им за промяна,
улеснява общуването. Успешното включване в дейностите на детското заведение носи
удовлетвореност на младите родители. Семейството трябва да бъде насърчавано да посещава
детското заведение, за да наблюдава как децата работят и играят. Важни по–нататъшни стъпки
към по-ефективно взаимодействие са: предварително консултиране; обратна връзка с родителите
чрез различни форми – разговори, анкети, групови и индивидуални срещи; създаване на силна
родителска група; индивидуален подход в общуването.

Оценката на родителите за материално-техническата база в детската градина е
добра. Детското заведение предлага добре поддържан сграден фонд, детски площадки,
уютни занимални.
Проучването показа колко различен може да бъде статуса на всяко едно семейство,
разнообразие от междуличностни отношения, стил на общуване, взаимодействие с
детето и т.н. Това още веднъж подкрепя факта, че децата трябва да се разглеждат в
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контекста на техните семейства, а възрастните да бъдат поощрявани и насърчавани да
поемат отговорността и радостта от участието си във възпитанието на децата си.
Нужно е само малко търпение и огромно желание от страна на педагога, за да
подпомогне родителите да разширят и повишат своята педагогическа компетентност по
въпросите на детското развитие. Доброжелателният диалог, взаимното уважение, върху
които се градят нашите отношения са основа за постигане на радост, хармония между
учител и дете и родител.
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ
НА ЛЕКСИКОЛОГИЯ (СИНОНИМИ) В ТРЕТИ КЛАС
Божанка Д. Андреева
Комуникативният и компетентностният подход променят образа на съвременната
образователна парадигма, поставяйки два основни въпроса: кои да са водещите
учебносъдържателни акценти в обучението по роден език за активизиране на различните
параметри на комуникативната компетентност [ОЕЕР 2006: 135 – 159] и с какви методи
и похвати да се осъществява това. Настоящото изследване е опит за отговор на тези два
въпроса по една конкретна тема – обучението по лексикология в трети клас (и то още поконкретно – учебното съдържание за синоними). Приетият преди пет години нов Закон
за предучилищното и училищното образование извежда в чл. 5, ал. 1, т. 3 като една от
основните цели на училищното образование „Придобиване на компетентности,
необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански
живот в съвременните общности“; актуализира с чл. 77 девет ключови компетености,
повечето от които са пряко или косвено свързани с общообразователната подготовка на
учениците по роден език: компетентности в областта на българския език, умения за
общуване на чужди езици, дигитална компетентност, умения за учене, социални и
граждански компетентности, културна компетентност и умения за изразяване чрез
творчество [ЗПУО 2015: 6, 24]. Пред родноезиковото образование стои голяма и
отговорна задача – още от начален образователен етап – да формира знания и развива
умения, които да са в подкрепа на обучавания индивид, на неговата адаптивност към
социалните условия, на възможностите му за по-нататъшно развитие и саморазвитие.
Това, разчетено в плана на методическата практика, означава компетентностно насочено
обучение, което в своята предимствено прагматична ориентация гради умения за
оптимално (правилно и адекватно) практикуване на българския език в съответствие с
възрастовите особености и комуникативните потребности на учениците [Гарушева и др.
2003: 289 – 294]. Коментирайки реализацията на различни подходи в педагогическото
взаимодействие за развитие на речта, Т. Вълова подчертава, че „прилагането на
компетентностен подход, в рамките на който резултатът от обучението не са отделните
знания, умения и навици, а способността и готовността за ефективна и продуктивна
езикова дейност в различни социално значими ситуации, се обуславя от потребността да
се усъвършенстват конкретните практически умения“ в наблюдаваната възраст.
Авторката специално отбелязва неговата ярко изразена интегративност да обединявава
процесите за изграждане на умения и знания в едно цяло [Вълова 2016: 31 – 40].
Очертаните проблеми ни дават основание да заключим, че по този модел е целесъобразно
да бъде организирано и обучението по лексикология в начален образователен етап.
Учебното съдържание по лексикология определено е фактор за речево развитие на
учениците от първи – четвърти клас в духа на компетентностния подход. Всички думи
се намират в определени отношения с други думи. Една от главните задачи на
лексикологията се състои в изясняването на семантичните противопоставяния между
тях. Именно противопоставянето и съпоставянето на значенията на различните думи
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прави възможно разграничаването на съществените семантични признаци, които
определят значението на отделната дума.
Възможността за съчетаване на една дума с други е тясно свързана със значението
на лексемата. Насочването към самостоятелността и тъждеството на думата дава
възможност да се разкрие нейната полисемия, да се разкрият нейните семантични
варирания при запазване на тъждеството. Изучаването на парадигматичните отношения
като антонимия, паронимия, синонимия разкрива връзки и противопоставяния спрямо
други лексикални единици. Не случайно учебното съдържание по лексикология в
начален образователен етап е концентрирано върху представяне на основните
съотношения на думи в българската лексикална система – синонимия и антонимия:
В учебната програма по български език за трети клас (начален образователен етап)
са включени няколко теми от раздел „Лексикология” (Таблица № 1):
Таблица № 1
Теми
Думата
речниковото
значение

Компетентности като очаквани
Нови понятия
резултати от обучението
и Определя прякото и преносното  пряко значение
ù значение на думата.
 преноснозначениe
 Употребява думи в пряко и преносно  синоними
значение.
 Разпознава синонимите като близки
по значение думи.
 Използва синоними за избягване на
дразнещи повторения.
 Разграничава синоними от сродни
думи.
 Подбира думи в съответствие с
конкретен
езиков
контекст
и
комуникативна ситуация.

Програмата предвижда учениците да се запознаят със съдържанието на понятията
речниково и граматично значение на думата, както и с признаците , по които се определят
тези значения. На тази основа се прави обобщение за смисловата страна на думата като
единство от речниково и граматично значение. Акцент се поставя и върху видовете думи
според значението им. Учениците се запознават с новите понятия – пряко и преносно
значение на думите и синоними. Също така особено внимание се обръща на ролята на
синонимите в текста и разграничаването им от сродните думи.
Съотнесени с параметрите на цялостния текст, синонимните отношения се
дефинират като синонимизация. Синонимизация означава заместване на дадено
обозначение с негов синоним /синонимен израз/синонимен вариант/ по-нататък в текста.
Синонимизацията е надредно понятие спрямо по-частни понятия като същинска
синонимизация, хиперонимизация и хипонимизация, парафразиране, които се
разглеждат като нейни особени проявления [Добрева, Савова 2004: 224 – 228].
Синонимизацията логично (поради възрастта и интелектуалните възможности) не е
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предвидена за изучаване в начален образоватен етап, но това не изключва обучителните
и оценъчно-обучителните дейности с/чрез синоними да се реализират в прагматикоприложния контекст и на синонимизацията, т.е. с оглед на ролята на синонимите в
цялостен, логически свързан текст. В подкрепа на направения извод е и фактът, че от
изученото във втори клас учениците са запознати с това, че думата е основна структурна
единица на езика. Нейната функция е да назовава предмети, явления, действия, понятия
и категории от реалния свят. С помощта на думите хората общуват, изразяват своите
мисли, чувства, воля и т.н.; важно е уменито на човек да ги подбира и комбинира в
свързаната си реч.
Началният училищен период е много ползотворен за попълване на речниковия
състав. Работата по лексикология има следните основни направления: обогатяване на
речниковия фонд на учениците (т.е. усвояване на нови думи). В образователните
практики лексикалното значение на новите думи може да се изяснява по различни
начини: чрез разгърнато обяснение, чрез синоними, антоними, чрез изследване на
значението на корена, чрез включване в словосъчетание и/или изречение и разбиране на
значението на общия контекст и др. под. В практически аспект, учениците в края на
начален образователен етап, вследствие на обучението си по лексикология, трябва да
могат следното: да определят значението на думата; да употребяват думи в съответното
им значение; да имат познания за синоними, омоними, пароними; да разбират пряко и
преносно значение; да разграничават неупотребими думи; да свързват думи, които имат
лексикална съчетаемост; да откриват лексикални грешки; да редактират, чрез
съкращаване, добавяне, синонимна замяна; да употребяват думите съобразно
характеристиките на текста (тематична насоченост, сфера на употреба, жанр).
В трети клас учебното съдържание по лексикология в различните учебници е
представено чрез вариации по две основни теми: „Пряко и преносно значение на думите”
и „Синоними”, които се разглеждат в различен брой (от 3 до 6) урочни статии (в
зависимост от гледната точка на автора на учебника. Конкретното реализиране на
урочните статии в уроци предполага съобразяване на учителя с конкретната ученическа
аудитория.
В учебника по българки език за трети клас на издателство „Просвета плюс”, с
авторски колектив Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова , лексикалният
материал е поместен в три урочни статии. Първият урок е със заглавие „Мога да
употребявам думи в пряко и преносно значение”. Учениците се запознават с термините
„пряко значение” и „преносно значение на думата”. Изяснява се фактът, че прякото е
основното значение на думата, а преносното е ново значение, което възниква заради
някаква прилика между два предмета, две действия или два признака. Също така, с
помощта на подходящи изречения и кратки текстове, учениците достигат до извода , че
значението на думата зависи от смисъла другите думи около нея. В следващата тема
„Разпознавам синонимите като близки по значение думи”, с помощта на двойки
изречения, авторите поставят акцента на думи с различен звуков състав , но употребени
заради приликата в значенията им. Извежда се дефиницията, че синоними са думи с
близко значение, но с различен звуков състав. С тях се избягват ненужни повторения, а
мисълта става по-точна и ясна. В третата урочна статия „Различавам сродни думи от
синоними” се затвърдяват знанията за синонимите и се акцентува на една друга
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категория думи – сродни думи. Дефинират се като думи, които се променят по род, лице
или число, но не променят основно си значение (скрито зад общия корен).
В учебника на издателство „Булвест 2000” авторите Мария Герджикова, Станка
Вълкова, Деспина Василева и Анелия Янковска-Сенгелевич разглеждат темите за пряко
и преносно значение на думата и за синоними в общо осем урока. Първата тема е
озаглавена „Пряко и преносно значение на думата”. На вниманието на учениците е
представен художествен текст, от който се правят изводи за значенията на употребените
думи. Отново се дефинират понятията пряко и преносно значение. Следващата тема
„Думи с пряко и преносно значение в изречението и текста” фокусира вниманието върху
употребата на дадена дума в текст или словосъчетание, където се проявява значението ù
– пряко или преносно. Третият урок е предвиден за упражнение, затвърдяват се знанията
от предходните два урока. Целта е учениците на практика да приложат наученото, като
съставят изречения или текст по илюстрации, да откриват в даден текст думи с преносно
значение, да заменят думи, употребени с преносно значение с други думи с пряко
значение. В урочната статия „Синоними” акцентът пада върху изясняване на понятието
синоними, върху откриването на синоними в текст и заместването на думи с други думи
с близко значение. Следва урок за упражнение и затвърдяване на знанията за синоними.
Дефиницията, изведена в предходния урок, се обогатява с информацията, че синонимите
се използват в текстовете, за да се избягват повторенията и да се придаде изразителност
на речта. Знанията се прилагат в задачи за редактиране на текст, с оглед на изискванията
за правилност и уместност на изказа. Последната тема в този раздел е свързана с
разграничаването на синоними от сродни думи. Темата „Синоними и сродни думи”
изисква да се актуализират знанията на третокласниците за същността на синонимията
като лексикално явление, въз основа на което да се дадат новите знания за сродни думи
като контрастно явление. Дефинира се понятието „сродни думи – думи, които имат общ
корен”.
В учебника, с авторки колектив С. Здравкова, М. Сотирова и М. Ачева на
издателство „Анубис”, темите по лексикология са пет. Разделът е със заглавие „Думата
и речниковото и значение”, а първата урочна статия, както и в предходния учебник, е със
заглавие „Пряко и преносно значение на думата”. От тази урочна статия учениците
научават, че: думите имат пряко и преносно значение; прякото значение е основно
значение на думата; основното значение на думата може да се принася при сходство
върху други предмети, признаци и действия; тогава думата се употребява в преносно
значение. Учениците достигат до тези изводи посредством сравняване и анализиране на
изречения, в които са употребени думи с пряко и преносно значение. Във втория урок,
„Употреба на думите с пряко и преносно значение” се актуализират знанията на
учениците чрез задачи за откриване на думи с пряко и преносно значение в поетически
художествен текст. На практика се прилага и умението за употреба на думи с пряко и
преносно значение чрез комуникативни продуктивни упражнения за създаване на текст
по зададена тема. Следващата урочна статия „Синоними” запознава третокласниците със
същността на думите с близко значение, групирането им според значенията им и как да
ги откриват в синонимен речник; дефинира се и самото понятие синоними – думи с
еднакво или близко значение. Следва темата „Употреба на синонимите в речта”, в която
се предвижда да се реализират комуникативнопрактическите цели: да се развият
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редакторските умения на учениците чрез заместване на повтарящи се думи в текст с
подходящи техни синоними.
Целта на по-горе направения преглед на учебното съдържание по лексикология в
учебници за трети клас не е изчерпване на темата лексикология във всички алтернативни
учебници по български език за трети клас. Стремежът не е и да се направи подробен
контент-анализ. Прегледът иска да покаже уважение към труда на авторите на учебници
и амбицията им максимално ефективно, според собствените им разбирания, да
представят важното учебно съдържание по лексикология (за синоними).
От направения преглед на учебното съдържание в раздел „Лексикология” на
произволно избрани учебници по български език за трети клас могат да бъдат направени
изводи относно позитивните тенденции в тях:
 Учебната интерпретация на научните постановки е вярна и точна. Лингвистичната
информация отговаря на съвременните изисквания за постигане на
образователните цели на обучението по български език (езиков раздел
лексикология).
 Учебносъдържателните акценти са поднесени в подходящ за осмисляне от
учениците терминологичен вариант, съобразен с възрастовите и психическите им
особености.
 Учебното съдържание следва логиката на постепенно усложняване и увеличаване
на обема на информация.
Анализираното учебно съдържание в учебниците може да бъде интерпретирано и
в контекста на по-рационалното си използване за постигане на комуникативнопрактически образователни цели и възпитателни (културологични) цели на
съвременното компетентностно ориентирано обучение по роден език. Тогава
направеният преглед може да бъде допълнен с изводи за възможни технологични модели
за използване на учебното съдържание в прагматико-приложните му аспекти,
представени чрез упражненията. Предложеният теоретичен и прагматичен
учебносъдържателен материал в алтернативните учебници по български език за трети
клас може да бъде използван в контекста на съвременното компетентностно обучение по
роден език в трети клас, но като се подсили прагматичността на усвояването му:
съотнасяне на учебното съдържание по лексикология с разнообразни като тематика,
сфера на употреба и жанр текстове. Максимално ефективното постигане на резултатност
по отношение на комуникативно-практическите цели е възможно при технологичното
подпомагане на усвояването на учебното съдържание за синоними с форми, методи,
похвати и средства, основани на комуникативността, текстоцентричността,
прагматичността и интерактивността.
С оглед на гореизложеното през учебната 2018 – 2019 учебна година е реализирана
експериментална дейност с 96 третокласници от три училища в град Шумен (Второ
основно училище „Д-р Петър Берон“, Трето основно училище „Димитър Благоев“,
Средно училище „Трайко Симеонов“) за проверка на приложимостта на разнообразни
образователни практики при изучаването на синоними. Експериментирани са
интерактивни модели, основани на активно използване на лапбук по темата синоними
(Приложение № 1); интерактивни презентации (Приложние 2) и разнообразни
упражнения. Акцентно са наблюдавани проявеният интерес от учениците към различни
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типове упражнения, както и постиганата с използването им резултатност. Упражненията,
предложени в алтернативните учебници, са допълвани със задачи по посока на активното
им трансформиране в комплексни упражнения, които са най-ефикасни за развитие на
комуникативноречевата компетентност на учениците и от начален образователен етап
[Добрева 2012: 33 – 52]. Експериментиран е образователният ефект на многообразни
упражнения1 – предкомуникативни, комуникативни, комплексни [Георгиева 2002: 37 –
99].
Акцентът при експериментираните образователни модели е текстът [Стефанова и
др. 2005: 190 – 200] – т.е. изучаването на явлението синоними е поставено не само в
парадигматичен, а и в синтагматичен план (на словосъчетанието и изречението в
контекст; на текста като съдържателно, функционално и формално цяло). Видимо е, че
синонимите се осмислят като активен елемент за успешната рецепция/продукция на
текст. Усвояването на учебното съдржание за този важна група думи в българския език
с оглед усвояването на компетентности в единство предполага осъществяването на
разнообразни речемисловни дейности в уроците: рецепция, анализ, съпоставка,
редактиране на речеви продукти. Повторното връщане към текста – чрез дейности по
продукция на репродуктивни речеви продукти или текстове оригинали е изведено в
контекста на конкретни комуникативни ситуации с подсказана не само образователна, а
и комуникативна мотивировка. Самите упражнения за редактиране не са самоцелни, а
предполагат съобразеност с множество фактори, предопределящи успешността на
комуникацията и в реалния живот – отношение между комуникантите, сфера на
общуване, цел на продуцента, редакторски умения и мн. др. Като цяло предложените в
уроците теоретични и практически модели разчитат не само на езиково знание, а на
развитостта на лингвистичен усет и на комуникативни умения. Успешното справяне на
учениците със задачите в различните експериментирани уроци е съотносимо с
познаването на границите на свободата и задължителността при избора на езикови
средства за текстостроене. Доброто равнище на комуникативно поведение е еквивалент
на възможности за целесъобразен избор съобразно спецификата на социокултурния
контекст – избор на дискурсни техники, речеви стратегии, езикови средства,
комуникативно-речеви модели. Избор, чиято ефективност се измерва с постигната
съотносимост между цел, авторова интенция и речева реализация. Образователните
варианти показват, че още от начален етап може да бъде осъществяван перманентен
целенасочен обучителен процес (по лексикология – в частност; по български език – в
цялост) не с тясна знаниецентристка насоченост, а с една по-широка комуникативна и
общокултурна и развиваща личността на детето перспективност.
За резултатност на експерименталното обучение по лексикология в трети клас
може да се говори в контекста на разнообразност на образователни технологии (лапбук,
презентации, облачни технологии и др.), които чрез перманентното и целенасоченото си
комплексно прилагане повишават отговорността на учениците за постигане на собствени
знания за синоними и използването им в текст. Съдържателната логика на представените
презентативни модели и модели лапбуци е съобразена с терминологичния минимум и с
очакваната по учебни програми резултатност. Основната цел на експлицираните
презентативни обучителни форми е осъществяване на максимална резултатност върху
основата на няколко дидактически и методически принципа: интерактивност,
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прагматичност, индивидуализация и дифиеренциация. Урочните варианти, осъществени
чрез предложените презентации (откъси в Приложение № 2), в своята цялост,
предполагат образователен дискурс, тръгващ от текста и насочващ към речеви дейности,
които изследват стратегии и тактики на построяване на конкретния текст (различните му
структури – семантична, синтактична, стилистична). Очевидна е прагматичната
насоченост на предложените модели, притежаващи няколко общи особености:
успоредно усвояване на лексикални и лексикограматически единици; усвояване на
езиковите единици от различните равнища в/чрез текста; съчетаване на рецепция и
анализ на текст за осмисляне на основната текстова характеристика – свързаност;
осмисляне на ексралингвистичните параметри на текста чрез анализ на различни
комуникативни ситуации – породилите текста, проявените в текста, създадените във
връзка с първоначално предложения текст. Прагматично насочените образователни
практики, осмислящи лексикалните единици и категории в рамките на цялостния речев
продук, подпомагат „усвояването на основната характеристика на текста –
кохерентността“ чрез „уместен избор на технологични решения, насочени към
превръщане на знанията в умения за по-успешна тексторецепция и текстопродукция“
[Георгиева 2014: 69 – 76]. Съобразените с възрастта рецептивни, анализационни,
съпоставителни и продуктивни дейности обогатяват многофункционалността на текста
не само в учебната дейност; насочват към разностранността му в битието на човека
изобщо (средство за мислене, за съхраняване на културна памет, за общуване, за
личностно идентифициране, дори за развлечение). В същото време текстът се оказва
„пробният камък“ за усвоеността на учебното съдържание за синоними, на умението за
използването им в речевото цяло не самоцелно, а с оглед на съобразеност с
комуникативни, стилистични, персонални контексти.
Предложените образователни практики са експериментирани в различни типове
уроци по български език: за нови знания, за обобщение, за упражнение, в синтетични
уроци. С описаните и анализирани модели е работено както в часове по български език,
така и в часове за развитие на комуникативните умения (свързани с усвояване на
различни типове текстове). Като цяло апробираната система от предложени и
експериментирани упражнения и интерактивни практики води до формирането на
умения за превключване от един езиков регистър в друг езиков регистър в съответствие
с комуникативните задачи и условията на общуване: при продукция на текстове – в
процеса на семантизация на смисъла в ефективна текстова повърхнина; при
усъвършенстване на текстове – редактиране на текстови и речеви грешки.
Прилагането на различни технологични модели е един по-различен способ за
осъществяване на идеята за комуникативно ориентирано обучение по роден език в
начален образователен етап. Анализираните речево-поведенчески модели и участията на
учениците в (предположените от поставените задачи) комуникативни ситуации са
фактор за прагматизация на езиковото обучение в трети клас. В същото време, при
реализираността си според изискванията на интерактивния образователен формат
[Христозова 2005], допринасят за резултатност в развитието на комуникативната
компетентност на учениците, фактор за успешната им социализация в настоящия и в
бъдещия момент. Текстоцентричността, комуникативността и интерактивността се
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оказват ефективен път за постигане на важните образователни и възпитателни цели на
родноезиковото обучение още в начален образователен етап.
Бележки:
1. Експериментираните упражнения са плод на авторски решения на автора на
изследването и на неговия научен ръководител доц. д-р Снежанка Добрева. Тези
упражнения (като вид, тематична насоченост и логика на използване) и образователният
ефект от прилагането им ще бъдат предмет на отделна наша статия.
Приложение № 1
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Приложение № 2
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ НА СТОЯН ОМАРЧЕВСКИ
Димитричка В. Николова

През 1921г. правителството на Александър Стамболийски с просветен министър Стоян
Омарчевски приема закон, който е своеобразно изменение и допълнение към просветния закон
от 1909 г. В него, както и в другите законодателни инициативи и в редица публикации, са
отразени педагогическите възгледи на министър Омарчевски.
На 26 октомври 1920 г. е внесен Законопроект за народното просвещение, придружен от
обширно изложение на мотивите, в което министърът Стоян Омарчевски критикува остро
недостатъците на съществуващата образователна система, изтъквайки основните принципи на
начертаната си просветна реформа. „Възпитанието и образованието − пише Омарчевски, −давани
на нашето общество чрез съществуващата образователна система, вече не задоволяват
достатъчно новите изисквания. То не задоволява ни по обем, ни по характер. Освен това,
днешното училище в повечето случаи култивира преимуществено ума, а по–малко внимание
обръща на чувствата, волята, физическото развитие, и сръчност: то привиква младежта само към
умствен труд, а не достатъчно развива активността, самоинициативата и физически труд… Една
от главните реформи, които се предлагат в настоящия законопроект, това е новата училищна
организация с даване предимство на професионалното образование, на което се възлагат големи
надежди за културното и стопанско подобрение на страната ни“ [Крачунов,1934:59-60].
Той посочва, че училището не стои на онази висота, на която изисква да стои духът на
новото време. „Факт безспорен е, че училището не изкарва младежи, които, въоръжени със
знания и способности, да служат на живота и да поощряват последния… Всеки ще забележи, че
училището основно, средно и висше, изкарва изключително хора за държавната трапеза [Речи,
произнесени от Министъра на народното просвещение Стоян Омарчевски, 1923].
Причината според него за това явление е вътрешната организация на нашето училище,
методите на обучението в съответствие с поставените за постижение цели на образованието.
„Искаме само да подчертаем, че и тия хора, които дава училището днес, от които държавата
вербува свои чиновници, далеч нямат в себе си култивирани ония способности, които да ги
правят полезни като активни служители, честни и добросъвестни изпълнители на дълга към
службата и отечеството ”[Речи, произнесени от Министъра на народното просвещение Стоян
Омарчевски, 1923].
Според Омарчевски просветата, училищната организация и управление в тяхната пълна
ширина са основните средства за издигане съзнанието до най-високия градус на широките
народни маси.
Учебно-възпитателното дело след Освобождението незабелязано и неусетно тръгва по
традицията на предосвободителната епоха, по следите на образованието през време на
Възраждането, което се характеризира първо с килийните училища, изместени впоследствие от
взаимоучителните училища. „Килията бе първобитно училище, което даваше предимно черковна
грамотност. За откриване на такова училище се изискваше да има един „даскал" (учител) и една
стая. Такъв бе процесът на образуването на килийните училища, както се вижда, много прост и
елементарен. Съзнанието за образование е още в своя зачатък и насочено главно към усвояване
на известна грамотност”, анализира Омарчевски [Омарчевски,1922, Из „Отчет на Министъра на
Народното просвещение Стоян Омарчевски”].
„Това училище е още много далеч от практичните, професионалните насоки в живота, то
няма още идея за тях. Колкото повече се развива то, толкова повече се разкрива пред него поширок хоризонт, но главно пак в областта на теорията, на науката. Вместо предишния един
„даскал” ние вече имаме няколко и вместо килията, — отделно, приспособено за училище

34

здание“ - казва министърът. „Нашето възраждане въздигна множество такива просветни
центрове, чрез който се превъзпита, просвети и въздигна съзнанието на народа. Животът на
българина в своята икономическа структура още не бе диференциран и нему липсваше
грамотност, просвета. Той я доби и по тоя начин засили своето съзнание за свободен живот. До
освобождението се долавят само единични гласове и за професионално образование” – пише
Омарчевски [Омарчевски,1922, Из „Отчет на Министъра на Народното просвещение Стоян
Омарчевски”].
Той допълва още: „Нашето училище в началото на освободителната епоха, както може да
се предполага, започна да вирее при не особено благоприятни условия: липсваха здания и
подготвени учители, и грижата на държавата се насочи към това да се построят училища, а за
учители, особено по специалните предмети, биваха повикани такива от чужбина, главно от
братска Чехия. И нашият народ прояви един устрем към образование, още по-силен от оня през
времето на Възраждането. Но което може да се характеризира като първороден грях на нашата
училищна система, то е, че тя бе ограничена в тясната сфера на общото образование, в сферата
на интелектуализма. Тая система може да се нарече „култ на ума, на чистата наука, на
рационализма” [Из„Отчет на Министъра на Народното просвещение Стоян Омарчевски”, 1922].
Войните, които България води след 1912 година, разстройват, както другите отрасли от
живота, така и училището и училищното дело изобщо.
Вследствие на войните в училищата цари пълна материална разруха: „Не достигат и
нехигиенични са класните стаи; няма нито един кабинет, лаборатория, нито канцелария; няма
помещение за дърва и въглища; сградата стара, рухнала, таваните падат, покривът тече; дворът
е тесен и студен, учениците прекарват междучасието на улицата. Зле е покъщнината: от 156 чина,
които се водят на отчет, повечето са изпочупени, остарели и част от тях откраднати (училището
е било ползвано от войската); масите, столовете са изпочупени; само в две класни стаи има
столове за учителя, а в останалите учителят седи на прозореца или на някой сандък. Не достигат
печки и тръби, черните дъски са съвсем малки и тесни. Пълняемостта на паралелката е над 50
ученици. Предлага се на Министерството на просвещението да отпусне средства за строителство
на училищна сграда“)[Григоров,1998]. Така е описано състоянието на конкретно обществено
училище след края на Първата световна война и то е валидно за повечето училища в страната.
„Позивът за реформи в нашето учебно дело в последно време почна да става като един
голям злободневен въпрос и да занимава умовете на училищни дейци и обществени
организации” − пише министър Стоян Омарчевски [Омарчевски”,1920].
ВЪЗГЛЕДИ НА ОМАРЧЕВСКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО В БЪЛГАРСКОТО
УЧИЛИЩЕ
В огненото Окръжно №17743, носещо подписа на Стоян Омарчевски, той мотивира
решението на МНП да обяви 1.ХІ. за Ден на народните будители, подтикнат от възпитателната
сила на родолюбието. Великата историчност на този документ е основание да припомним част
от неговия впечатляващ текст: „До преди войната образованието и възпитанието в нашите
училища бе насочено към едно планомерно и системно развитие сред учащата се младеж на
национални и отечествени добродетели, от една страна, и на граждански и културни, от друга.
Любов и почит към старинно българското, благоговение пред дейците и строителите на нашето
национално дело, старание и съревнование към доброто и хубавото, увлечение в идеалното –
бяха мили, симпатични явления, които със своята същност трогваха и правеха живота приятен,
съдържателен и високо смислен. Тия добродетели, насаждани в душите на поколенията в
продължение на цели десетилетия, бидоха основно разклатени от отрицателните резултати на
войните преди всичко в самото общество, а оттам и отражението на отрицателни прояви сред
учащата се младеж. Последната се увлече от всекидневното, забавителното и лекото в живота;
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волност, безгрижие и лекомислие обладаха душата й, и лека-полека тя се отдалечи от ценното и
същественото в живота и миналото. А в полумрака на нашето минало се откриват големите
фигури на редица велики българи, които с необикновено увлечение и с една завидна
самопожертвователност са служили на своя народ, които не са пожалили ни сили, ни младост, за
да положат основите на нашия културен и политически живот. За да се възбуди, следователно, у
нашата учаща се младеж и изобщо в младите наши поколения здрав, дълбок, смислен интерес
към дейците на нашето минало, към просветните, политическите и културни дейци на нашия
национален живот – интерес, който за сега се засяга случайно, било само от учителите по история
и български език, било от отделни обществени дейци, Министерството на народното
просвещение определя деня 1 ноември, деня на св. Йоана Рилски, за празник на българските
будители, за празник, да го наречем, на големите българи, който да се превърне в култ на
българския народен гений: отдавайки почит към паметта на народните будители. Нека по-често
си спомняме техните имена и техните дела, нека по-често посочваме техните стремежи, та да
можем и по-дълбоко да разберем, че има нещо в нашата страна, в нашия народ, което е карало
толкова българи да умират за него, че думата отечество не е само понятие без стойност, а че има
в него нещо, което заслужава всички наши жертви и усилия ” [Сборник,1943:892-894].
В мотивите към Закона Стоян Омарчевски отбелязва, че 1.ХІ. трябва „да стане един
постоянен национален празник в памет на всички труженици за българското национално и
просветно-културно възмогване и преуспяване на българския народ”. Цар Борис ІІІ подписва
Указа за този закон на 3.ІІ.1923 г. и денят 1.ХІ. е обявен за общонационален празник в памет на
заслужилите за Отечеството си българи.
Не напразно се акцентува върху възпитание в родолюбие, което ще се пренесе и във
възпитание в уважение към културата и на други народи.
Идеите на хуманизма са близки до тези на Омарчевски и намират израз в проекти за ново
обществено устройство, което се основава на принципите за справедливост, свобода и социално
равенство. Всеки човек има право на образование. Знанията в училище са свързани с труда и
житейския опит на децата , т.е. училището се доближава до живота.
Основен принцип на обучението е принципът на нагледността. Образованието и
възпитанието се отделят от религията, въвежда се всеобщо възпитание със социален характер.
Препоръчва се извънучилищно образование за възрастни, което се осъществява чрез курсове в
читални, музеи и галерии. Тук се появява идеята за гражданско възпитание. Учениците усвояват
умението да живеят заедно. Еднакво се уважава както физическият, така и умственият труд.
Училището и семейството си взаимодействат за подобрение добродетелите на младите хора.
Възгледи на Омарчевски за образователните степени и активното обучение
Елементарно (основно) образование
Принципът за задължителното образование до този момент е оставал не напълно
приложим в България. „Стимулите за образование не са чужди на никой народ. Te са вродени
наклонности у човека“.
Омарчевски критикува държавата, която само с глоби се мъчела да даде грамотност на
децата на българския народ, без да държи сметка, че на много места нямат никакви училища и
че много краища остават незасегнати от тоя принцип, поради липса на помещения, както и от
липсата на учителски персонал.
Средно образование
Слаба черта на българските гимназии е цялата средновековна схоластика и рутина на
времето, която цари там, и материализмът, който съществува в тях. Дават се само познания и не
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се работи за изграждането на никакви способности и умения. Важното, според Министъра на
народното просвещение, е не количеството на знанията, а качеството. Човек може да знае твърде
много, без да знае най-нужното.
Въпросьт за обучението по новите модерни езици трябва да бъде застъпен още от
прогимназията. Учителят трябва да бъде добре подготвен по езика, на който учи и преподава.
Един и същи учител тръгва да ръководи обучението по езика в долния курс и друг в горния.
„Онова, което казахме за издръжката на елементарното образование, ще трябва да кажем
и тука“ – пише Омарчевски. „Общините трябва да се грижат за своето елементарно образование.
Тук е и най-голямата децентрализация в противовес на дотогавашната централизация на
образованието“ [Омарчевски, 1920].
Средните учебни заведения трябва да бъдат издържани от окръжните постоянни комисии
− настоява министър Омарчевски. “Ние искаме преди всичко едни окръжни съвети, малки
департаменти, както това е в Германия, напълно автономни и независими от централната власт.
Ние искаме едни постоянни комисии, чиято дейност да не бъде спъвана от законите и
разпоредбите на централната власт” [Омарчевски, 1920].
Стоян Омарчевски продължава да настоява за оборудване и обзавеждане на
специализирани кабинети в българските училища. Когато в една гимназия няма никакви
кабинети, лаборатории, сбирки, или има много малко и то примитивни, как може да се води
обучението активно и може ли изобщо да се иска това? - пита той. Той настоява ученикът сам,
по сократовския метод, да изучи и разбере устройството на електрическата машина, като я
разгледа, как се добива електричеството, свойствата на неговата природа, приложението в
живота и т. н.
При това обучение ученикът не трябва само да гледа и слуша учителя. Познания се дават,
сръчности се развиват и способности се култивират само когато ученикът сам и непосредствено
участва в развитието на учебния процес. Земеделският съюз настоява във всички средни училища
и заведения ученикът сам и непосредствено да участва в развитието на учебния процес.
Висше образование
Целта на висшето образование е да обучи хора за разработването на общочовешкия и
български гений, хора, които да работят изобщо за развоя на науката като наука. Тук трябва да
се отбележи, че в университета се усвояват и развиват методите на науката. Университетът има
за цел да приготви хора за висшата култура, да владеят науката, да се ползват от нейните методи
и да работят за нейното развитие. Държавата трябва да издържа висшето образование – смята
Омарчевски. “Ние нямаме историчния живот на западноевропейските народи. У нас
институциите не са дошли по едно естествено развитие на местна почва. Четиридесет и пет
годишният свободен живот не е Бог знае колко голям период, щото да се иска от нази в научно
отношение да се наредим сред културните държави, Това обаче не може да ни пречи, щото ние
да искаме вече и повече, за да стигнем всички културни страни възможно по-скоро”- пише
Омарчевски [Омарчевски, 1920].
“България днес не страда от липса на учени. България тегли и страда от учени, но
недоучени граждани, от формално полуобразовани хора. Сякаш училището приготовлява едни
бездушни машини, едни автомати, които са чужди на живота, жалки изпълнители на чужда
воля”[Омарчевски, 1920].
Във връзка с обучението в българската педагогическа действителност Омарчевски казва:
„ ….. в учебното заведение ученикът − и в основното училище, прогимназията, гимназията, дори
и в университета, е един ням и пасивен зрител към всичко онова, което става в учебния процес.
Той не участва сам в учебния процес. Учителят представя всичко само на книга. Само от книгите
ученикът черпи познанието. Обучението по природните науки даже се води само по учебник
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почти навсякъде, с малки изключения в ония места, където има сбирки и лаборатории и учебни
помагала. Училището със сухите си формули и познания, черпени само от книгите, става едно
тягостно и непоносимо бреме. Вместо училище за младежта, то става мъчилище и убива всички
ония зародиши на майката природа у детето, разсъждава министърът в своите трудове. В
българското училище доминира методът на пасивното обучение, методът, според който
ученикът получава знания от учителя и учебника. За едно рационално развитие на
способностите, за даване на сръчност, за всестранно и хармонично обучение дума не може да
става. „Знания, наука — ето девизът на това българско днешно училище. Познания, колкото се
може повече трябва да се дадат, иска днешното българско училище” [Омарчевски, 1920].
Пасивният начин на обучението убива духа, той атрофира, той притъпява способностите,
отчита Омарчевски. “Ние искаме обучението от пасивно да стане напълно активно. Ние искаме
ученикът сам непосредствено да участва в развитието на учебния процес. Ние искаме от ученика
сам да изнамира науката и учителят само да напътва тази дейност у ученика. Ние искаме
обучението по всички предмети от пасивно да стане активно. Ние не искаме ученикът да бъде
един безучастен зрител в този процес, а искаме един активен деец. Ние не искаме познания да
даваме само чрез учителя и само от книгите. До тия познания ние искаме, сам, без насилие, при
пълна свобода, да идва ученикът” [Омарчевски, 1920].
Омарчевски настоява да се дават не само знания, но да се изграждат способности и умения.
Вместо заучвания наизуст Омарчевски говори за развити способности, за да може винаги да се
ползват от науката. Трябва да се развият способностите на учениците до там, че те сами да
ползват науката. Никога няма да бъде достатъчна само тази наука, която може да се даде от
учителите. Най-голямата наука се дава, когато се култивират и развият способностите у
младежта сама да се ползва от тази наука.
Според министъра на народното просвещение основната задача е да се научат младежите
на труд. Омарчевски уточнява, че когато се говори за труд, трябва да се има предвид не само
физическият труд, а и душевен, именно, в развоя на волята, в мисловните актове.
Въвеждането на принципа за активното обучение, изместването напълно на пасивния
метод като начин на обучението е това, което трябва да се разбере. Омарчевски настоява този
пасивен метод да бъде загърбен, да не се използва повече, тъй като той е една рутина за времето,
метод, който спъва и цялата образователна дейност. Само при активното обучение се култивират
способности, само там се развиват дейности у ученика, дейности, които да служат на живота и
да го поощряват. Активният метод в обучението трябва да е водещият във всички
общообразователни и професионални училища. Плодовете на духовната и материална култура
могат най-лесно да бъдат асимилирани и усвоени посредством този именно метод.
Настоява се нагледността при обучението да играе важна и съществена роля в учебния
процес. “Ние искаме най-новите влияния върху учението за нагледността да са достояние на
нашето училище. Трябва да искаме външната и вътрешна, конкретната и абстрактна нагледност
да легнат напълно, като едно едничко условие на активното образование”[Омарчевски, 1920].
Голямо постижение на българското просветно законодателство и лично на министър
Омарчевски е профилирането на средното образование на гимназиално, педагогическо и
специално, като се запазва традиционната вече функция в учебните планове на средното
училище.
Възгледи на Омарчевски за професионалното образование
Професионалните училища трябва да дойдат като една потребност на времето, с цели,
задачи, методи и средства на модерната педагогика и духа на новото време”, категоричен е
министърът. “[Речи, произнесени от Министъра на народното просвещение Стоян
Омарчевски,1923].
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Омарчевски казва, че паралелно с тяхното създаване, трябва да се създадат и условията за
тяхното процъфтяване, за да бъдат не само училища на сухи знания без приложение в живота
или с култура на способности и възможности, които да не отговарят на целите и задачите,
поставени на тези училища. „Колкото е голям и страхът от създаване на професионални училища
в грамадно количество, без да се създават условия за професиите, толкова голям е и страхът от
покриване на България само с общообразователни училища. Ако не създадем условия за
цъфтежа на професионалните училища, ако те не са едно изискване на професията, не трябва и
без условия да увеличаваме техния брой… Емиграцията от родния поминък, бягането от
бащиния занаят ще бъде още по-голямо с течението на времето. А това още повече води към
пълно държавно разстройство. Прочее нужно, необходимо нужно е, да се създадат всичките
условия, за да привлечем свършилите професионалните училища към тия професии с
новосъздадените от нас условия” [Речи, произнесени от Министъра на народното просвещение
Стоян Омарчевски,1923].
Същевременно не може да се отрече значението на общото образование. „Трябва да се
вземат бързи и ефикасни мерки за поставянето както на общото, така и на професионалното
образование на една нога, която да отговаря на духа на времето. Трябва и общото, и
професионалното образование да бъде нагодено така, че в края на краищата да се цели развитието
на националния, български гений и неговото пълно разрастване“[Речи, произнесени от
Министъра на народното просвещение Стоян Омарчевски,1923].
Възгледи на Омарчевски за подготовката и дейността на учителя
“Ние искаме от учителското съсловие да живее между този народ, да не се дърпа от него,
да страда и се радва с него. Ние искаме учителят да бъде не само учител на децата в училището
и цялата му учебновъзпитателска роля да се огражда само в училищната сграда. Ние искаме
учителят да работи във вечерното и неделно училище, в допълнителните курсове, в читалището,
в кооперацията” [Омарчевски,1920:38].
Само съвместната и обща дейност между родители и учители за възпитанието и
образованието на младежта е залогът за пълното образование. Той е носител на културата, той е
културен деец. Учителят никога не може и не трябва да се задоволява caмo с ония познания,
които е придобил от училището. Той винаги трябва да работи над себе си, за своето издигане. Не
трябва да замръзне на оная точка, от която е излязъл от училището, казва министърът на
народното просвещение Стоян Омарчевски. Тази длъжност учител е свята. Тя не е длъжност или
занятие само в училището. Учителят — това е едно призвание на човека, на плещите на когото
лежи напредъкът човешки. Никога учителят не е само учител на децата. Той е учител и на
обществото, той е неговият двигател − обобщава той. “Но искаме щом учителят е културен деец,
щото той да съдейства за издигането на съзнанието народно. Когато се повдигне съзнанието
народно и когато за това повдигане работи учителят, толкова по-скоро борбите за материалното
подобрение ще бъдат симпатични на този народ” [Омарчевски,1920:40-41].
На пътя на просветата, по пътя на изнамиране или усвояване на новите методи и средства
за истинско образование и възпитание, по пътя на читалищата, неделните и вечерните училища,
допълнителни курсове и кооперации, по пътя на родителско-учителските съвети учителят ще се
срещне с този народ. Тази обща и съвместна дейност ще допринесе много както за народа, така
и за каузата на учителя.
Със своята многостранна народополезна дейност Стоян Омарчевски, който за девиз в
живота си е имал работата и служенето на Отечеството, за житейски път – правдата, за идеал –
възвишеното и доброто, успешно работи за изграждането на държавнически, национални,
нравствени и културни добродетели сред учащите се, учителството и гражданството.
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ПСИХИЧНО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО
ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ ЖИВОТА
Златина Б. Иванова, Севджихан А. Еюбова

Възрастовата психология е отрасъл на психологическата наука, изучаващ факторите и
закономерностите в развитието на човека и възрастовата динамика в психологичното му
функциониране. Обект на изучаване на възрастовата психология е развиващият се и променящ
се в хода на онтогенезата човек. Предмет на възрастовата психология са възрастовите периоди
на развитие, причините и механизмите за преход от един възрастов период в друг, общите
закономерности и тенденции, темпът и насочеността на психическото развитие в онтогенезата.
В зависимост от различните възрастови периоди се разграничват и специфични направления във
възрастовата психология като пренатална психология, психология на младенческата възраст,
психология на ранното детство, предучилищна психология, училищна психология, психология на
юношеството, психология на старостта (геронтопсихология) и др.
Една от задачите, които възрастовата психология се опитва да реши, е свързана с въпроса
за „нормата и аномалията“, който съпътства хронологичните промени в психичните процеси,
изразяващи се в количествени, качествени и структурни преобразувания. Нормата или
нормативността в развитието предполагат общ за всички хора ход и модел на развитие и
относително един и същ характер на промените за дадена възраст. Понякога нормата се
идеализира и може да доведе до поставяне на стандарти за развитие, които освен възрастово
специфични могат да са и социокултурално определени. Всяко различие от нормата в тези случаи
може да бъде посочено като отклонение, респ. аномалия. Едновременно с това не бива да
подценяваме различните условия, при които децата се зачеват, раждат и отглеждат
непосредствено след раждането си. В съвременните разбирания на психологията на развитието
се въвежда и терминът индивидуално развитие, който се разглежда като вариативност на нормата
с акцент върху уникалността и способностите, а не дефицитите на личността.
Характеристики на развитието през първата година
Първата година от живота на човек започва с едно стресиращо събитие – раждането, което
според психоаналитичната теория и според проучванията на Пенфийлд се запечатва в мозъка и
по-специално в несъзнаваната сфера на психиката и дава отражение върху цялосното развитие
на индивида [2].
Първите 40 дни от раждането се означават като „период на новороденото“ и се
отличават с интензивно физическо и психическо развитие, което трябва грижливо да се следи,
тъй като всяко изоставане на едното или другото се компенсира много по-трудно през
следващите възрасти. В този период нервната система е подложена на количествени и качествени
изменения. Обемът на главния мозък се увеличава два пъти и половина, миелинизирането на
нервните влакна се извършва не само в периферната, но и в централната нервна система.
Образуват се условни рефлекси, свързани с всички рецептори, започват да се формират и
рефлексите на втората сигнална система, което се изразява в началните форми на развитието на
речта.
Двигателно развитие
Психичното развитие на детето през първата година на неговия живот бележи значителен
напредък в усвояване на характерните за човека начини на живот. Извършва се системна
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подготовка и се достига до изправено положение на тялото, което има голямо значение за цялото
по-нататъшно развитие на човека. През 4-тия и 5-тия месец кърмачето започва целенасочено
да посяга към подаван предмет, през 10-ия месец може да извършва елементарни действия с
предметите, като напр. почукване с предмет или на два предмета (кубче), късане, затваряне и
отваряне на капак на кутия, а към края на периода достигат до известна координация между
зрителното възприятие и движението на ръцете, което бележи началото на предметните
действия.
Развитието на движенията на ръцете и главата, овладяването на изправеното положение и
прохождането в края на първата година имат огромно значение за цялостното психично
развитие на детето през този период. При регулацията на движенията на човека участват не само
нисшите, но и висшите отдели на централната нервна система. Благодарение на това, че действа
както аферентната инервация (от периферията към мозъчния център), така и еферентната
инервация (от центъра към периферните органи), разнообразните движения допринасят да се
развиват такива мозъчни центрове, които иначе биха останали недоразвити. От друга страна,
поради това че мозъчните клетки на двигателния анализатор получават импулси на възбуждане
от всички анализатори, те имат по-централно място отколкото другите. Затова развитието на
движенията на детето има значение не само за общото телесно, но и за психичното развитие.
Оттук произлиза необходимостта да се осигурят благоприятни условия за двигателната дейност
на малкото дете през периода, когато се усвояват тези важни за човека функции.
Като действа с предметите и като започне по-късно да играе с тях, детето получава първите
свои усещания и възприятия, приучава се да съсредоточава вниманието си, оформя и първите си
мисловни процеси. Но тази дейност има значение за психичното развитие и през по-късните
възрасти.
Говор
През младенческата възраст протичат няколко фази от подготвителния период за
усвояване на говора.
Първата фаза се бележи с плача и бебешкото гукане през 2−3-ия месец, което се изразява
в произнасяне на отделни звукове, когато бебето се намира в добро състояние или му се говори
с любезен тон.
Втората фаза (джумолене) настъпва през 4−5-ия месец, когато се явяват вече някои
звукосъчетания, които напомнят отделни срички или думички, но които още не трябва да се
смятат за истинска реч, а по-скоро като предварителни упражнения на говорния апарат.
Третата фаза се характеризира с разбирането на чуждата реч, което започва още през
втората фаза и продължава и през по-късните фази.
Четвъртата фаза от развитието на речта се бележи от появата на първите думи към края
на първата и началото на втората година. Тези думи се получават или от повторения на две
еднакви срички, като „ма – ма“, „ба – ба“, „та – та“, или от една сричка на думата, като напр. „ка“
за кака, „да“ за вода.
Паралелно с развитието на речта през този период върви и развитието на мисленето. От
една страна, това се осъществява в споменатия процес на разбиране на чуждата реч, а от друга –
в контакта на детето със заобикалящите го неща и играчки. Тук се забелязват първите прояви на
причинно-следственото мислене.
Говорното общуване има значение не само за развитието на езика и мисленето, но и за
емоционално-волевото развитие на детето. Чрез любвеобилния говор на родителите и на другите
близки се предизвикват оживени емоционални реакции, които са крайно необходими не само за
емоционалното развитие, но и за физическото здраве на малкото. Докато отначало тези реакции
са недиференцирани и се предизвикват от всеки възрастен, през второто полугодие детето
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започва да разграничава своите близки от чуждите и съответно да реагира. Тук се проявяват
първите прояви на чувство на симпатия или антипатия. От умелия контакт на възрастните зависи
твърде много формирането на тези чувства.
Социално-емоционално развитие
Изразните движения на емоционалните състояния са твърде генерализирани в началото.
Детето реагира, когато му се говори с емоционално приповдигнат тон не само с усмивка, но и с
движения на ръцете и краката и цялото тяло. През младенческата възраст се наблюдава не само
предизвикана усмивка при емоционален контакт, но и спонтанна усмивка и начало на смях с
глас.
През този период се бележи началото на волевото развитие. Отначало възрастният е
инициаторът при общуването, но постепенно през второто полугодие и детето започва да взема
инициатива да привлича вниманието на възрастния към своите нужди, да иска определени неща
или действия чрез различни изразни средства. В стремежа на детето да хване подавания му
предмет, а по-късно и в искането му да се доближи до желания предмет или да предизвика
възрастния да му го даде, се формира целенасоченото действие. Развитието на социалноемоционалните умения са в пряка връзка с моториката и броя инициирани взаимодействия от
страна на възрастните [3]. От раждането до 18-тия месец постепенно се развива и т.нар.
сензомоторен интелект – усещания, възприятия, двигателна памет, представи, които са зависими
от двигателната активност. Към деветия месец благодарение на това развитие детето започва да
различава близки и познати от непознати, да плаче при среща с непознат или когато е оставено
само. Около десетия месец то прави първите си самостоятелни интелектуални открития. Те
поставят началото на изграждане на Его-състоянието Възрастен. Периодът завършва с „кризата
на първата година“[2]. В края на първата година детето вече не само е усвоило характерната за
човека изправена поза на тялото, не само си служи с основните движения на ръцете, но вече е
включено в социално общуване с хората и в активен контакт с околната среда. А това е сигурна
предпоставка за негово бъдещо развитие [4].
Психоаналитична перспектива на развитието през първата година
Психоаналитичната теория е известна и със своя собствена периодизация на развитието.
Развитието през първата година и половина Фройд нарича орален стадий, той е и първият стадий
съгласно т.нар. „психосексуална теория на развитието“. Стадиите, които Фройд описва в тази
теория, и имената им не са случайни и отразяват и биологичните промени, които съпътстват
развитието в конкретните възрастови интервали. Така например „оралният стадий“ се свързва с
кърменето и според един от водещите принципи в психоанализата – „принципът на
удоволствието“ – основното удоволствие, което детето получава, е свързано с храненето и в
частност със сукането. Освен „доставчик на храна“ в идеалния случай майката се явява и ресурс
за сигурност, спокойствие и безусловна обич.
Кърменето има още няколко значими за новороденото функции – то е начин на
комуникация с околния свят и осъзнаване, посредством непрекъснати усещия за това, че в света
съществуват и други освен него, което е и значим момент за цялостното стимулиране и развитие
на Аз-а. Потребността от сукане е толкова важна през този стадий, че бебето търси всякакви
начини за удовлетворяването ѝ и това се превръща в стимул и възможност за опознаване на света.
Това обяснява и защо детето в оралния стадий опознава свойствата на предметите около себе си
благодарение на стремежа си да ги постави в уста и да задоволи своя инстинкт. Така то разбира,
че някои предмети стават за сукане, а други – не. Опознава качествата им – форма, мекота или
твърдост, вкус и т.н. Най-достъпният предмет често са собствените му крайници – ръце и крака,
които с удоволствие поставя в устата си. Следователно задоволяването на инстинкта за сукане
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представлява също така стимул за развитие на усещанията и възприятията на детето, на
цялостната моторика – хващане на и манипулиране с предметите, както и координацията между
ръка, око, уста.
Кърменето и сукането представляват процес на взаимодействие между майката и детето,
което доставя удоволствие и на двамата участници в него. Процес, в който детето чувства, че е
обичано. Поради тази причина и за цялостното развитие, дори и при изкуствено хранените деца
е важно те да не бъдат оставяни сами, а да бъдат взети на ръце и да бъдат държани в позата за
сукане [2].
Първата среща на детето със собствената и чуждата агресивност се осъществява също в
процеса на сукане. Това става по време на поникването на първите млечни зъбки (около 6–7-ми
месец). Детето неволно захапва майка си, при която тя се отдръпва, а то преживява това
отдръпване като агресия – отнемане на гърдата от него. Това смесване на собствената
агресивност и нейните последствия с чуждата агресивност в някои отношения се запазва през
целия живот. Проблем на развитието се явява формирането на способност за разграничаване на
чуждата непредизвикана агресивност от агресивността като реакция.
Според Фройд е много важно потребността от сукане да бъде напълно удовлетворена.
Процесът на хранене на детето, освен че задоволява потребността му от храна, има и функцията
да реализира потребността му от сукане. За това детето обича да удължава процеса на хранене,
дори и когато вече е заситило глада си, а също така и да използва заместители на майчината гърда
– биберон – залъгалка, собствения си пръст, крайчеца на одеялото и др. С преминаването на
следващия период либидото се премества – фокусира в аналната област – и сукането загубва
своята първостепенна роля. Не е необходимо да отучваме детето от това, след като във възрастта
между една година – година и половина, то се отказва по собствено желание. При някои деца
обаче това не се случва спонтанно. Фройд нарича тази особеност на психичната дейност –
фиксация. Фиксацията представлява задържане на вниманието и интереса на детето върху
процеси и действия, характерни за предходен стадий от развитието. Възможните причини за
възникването на фиксация в хода на развитието са две:
 на детето не се позволява напълно да задоволи своите потребности;
 родителите използват биберона като основно средство за удовлетворяване на детската
потребност от контакт, обич и нови впечатления.
Възможна е проява и на т.нар. регрес – състояние, при което дете в по-напреднал стадий
се връща към примитивните поведенчески модели от оралния стадий, най-често вследствие на
стрес и се проявява като смучене на палец и други невротични поведения [2].
Франсоаз Долто, която също е представител на психоаналитичната парадигма, отдава
значение и на ефекта, който новороденото има върху своите родители. Според нея въз основа на
своите вродени индивидуални особености, първото дете започва да изгражда своите родители
като такива. Следващите деца се ползват от този резултат и доразвиват родителския капацитет.
Родителите първоначално установяват трайни отношения с детето, свързани с физическите
грижи за него и паралелно с това изграждат емоционална връзка, която продължава да се развива
през целия първи стадий.
Според друг представител на психоаналитичната школа, който впоследствие развива своя
собствена теория – Ерик Ериксън, типът на тези отношения изгражда у детето базисна
несъзнавана нагласа на доверие или недоверие към света.
Социалната среда през оралния стадий се представлява преди всичко от значимата фигура
на майката, тъй като тя осъществява най-близък контакт с детето и други възрастни, които
полагат грижи за детето.
Основен фактор за формиране на доверие към света са отношенията с майката, нейната
сензитивност спрямо нуждите на детето, последователност в грижите, нейната увереност в себе
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си. Когато майката е „присъстваща“, откликваща и последователна в грижите към детето, в
неговия мозък се формират трайни условни връзки между неговите потребности и начина, по
който те се удовлетворяват. Наличието на такива връзки се преживява от детето като чувство за
спокойствие и сигурност.
Транзакционен анализ, родителски очаквания и начало на формиране на жизнения
сценарий
Процесът на изграждане на отношения с околните продължава през целия живот и
развитие на човек, но по време на първия месец се правят първите опити, основани на
„концепциите“ на родителите и другите близки на детето за правилното му отглеждане и
възпитание. Често се цитира една мисъл, че възпитанието на детето трябва да започне не от
момента на неговото раждане, а много преди това. Родителите очакват детето, мечтаят за него,
говорят си за бъдещето му, предвкусват радостта, която то ще им донесе, успехите, които ще
има. В тези мечти и представи се съдържа тяхната съзнавана или несъзнавана „концепция“ за
неговото възпитание и обикновено в представите им възпитанието им започва действително още
с първите дни след неговото раждане.
Според един от най-ярките представители на транзакционният анализ – Ерик Берн, в този
период се проявяват съзнаваните и несъзнавани нагласи, очаквания и планове, записани в трите
Его-състояния Родител-Дете-Възрастен на самите родители. Ако в Его-състоянието Дете или
Родител на единия или и на двамата родители например има неудовлетвореност от собствения
си живот, то съответното Его–състояние се стреми да реализира своите неосъществени
стремежи чрез детето и тази реализация се включва в плана за отглеждане и възпитание на бебето
още от първите му дни. Ако например единият от родителите се чувства неудовлетворен от
своето здравословно състояние или смята здравето за една от най-важните ценности, или се
страхува от справянето с болести на детето, това може да бъде причина детето още от първите
дни на живота си да бъде положено на процедури за закаляване и т.н. Фактически това са първите
стъпки във формирането на бъдещия жизнен сценарий на детето, което с голяма вероятност ще
предаде на следващите поколения [2].
Още през първата година от живота със съдържание започват да се изпълват Егосъстоянията Родител и Дете. В Его – състоянието Родител на малкото дете се трупат записи
на всички външни въздействия, на които то е обект – грижливото отношение, прегръдките,
носенето, люлеенето, игрите с детето, помощта, която му се оказва, усмихнатите или
намръщените лица, думите, отправени към детето и т.н.

Фигура. 1. Възможни вътрешни позиции според транзакционният анализ.
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Повечето вътрешни реакции в първите месеци, дори години от живота на детето са
негативни, те са свързани с преживявания на болка и дискомфорт, породен от невъзможността
на детето да комуникира ясно нуждите си, а още по – малко да се погрижи за тяхното
удовлетворяване.
Според Ерик Берн и Томас Харис през аналния и оралния стадий Его-състоянието Дете
се изпълва с толкова негативни преживявания, че у всеки човек се формира едно отношение към
себе си, което се изразява с думите „Аз не съм добър“ или „Аз не съм добре“. От друга страна,
вътрешната позиция изразява и отношение към заобикалящия детето свят, основаващо се на
записите в Родителя. Най-често това отношение може да се изрази с думите „Ти си добър“ и
това става, когато в Родителя на детето превалират записите на грижа към него и разбиране и
удовлетворяване на нуждите му, както физиологични, така и психични – емоционални,
интелектуални, двигателни, потребността от общуване и др. В някои случаи обаче ситуацията на
живота на детето се оказва такава, че в неговия Родител се натрупват преди всичко записи, които
можем да изразим с думите: „Ти не си добър“. Томас Харис очертава и трета позиция, която е
налице в случаите, когато по някаква причина външният свят изглежда на детето изключително
недружелюбен и то се чувства добре само когато е оставено на спокойствие. Така се създават
специфичните вътрешни позици, характеризиращи отношението на детето към себе си и света
(вж. Фигура 1) [2].
Сензитивни периоди и значение на социокултаралната теория на Лев С. Виготски
На Виготски дължим т.нар. социокултурална теория, според която развитието на детето се
определя не толкова от гените, а от социалното влияние, традициите и въобще културалните
разбирания на средата, която детето обитава. Виготски въвежда едни от основните понятия не
само в психологията на развитието, но и в специалната педагогика и е един от първите
специалисти, които прокарват идеята за обучение на децата с проблеми в развитието наравно с
типично развиващите им се връстници и е категорично против дискриминирането им.
Според Виготски най-благоприятен момент за развитие на уменията е точно в конкретни
периоди на съзряване на нервната система, които той нарича сензитивни. Оказва се, че ако детето
не усвои определени показатели в ранното детство, компенсирането им ще отнеме попродължително време. Освен това психичните процеси са податливи на корекционна работа и
изменчивост предимно в периода на съзряване [3].
Значението на първата година от живота е фундаментално, а рещаваща роля за
предоставяне на оптимални условия за разгръщане потенциала на всички параметри от детското
развитие имат родителите и въобще значимите възрастни, които предоставят постоянна и
сензитивна грижа, обич и подкрепа.

1.
2.
3.
4.
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РИСКОВИ И ПРЕДПАЗВАЩИ ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ДВИГАТЕЛНАТА
АКТИВНОСТ И НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
Иван А. Атанасов
Постановка на проблема
Затлъстяването е сериозен здравен и социален проблем, който през последните години
придобива мащабни размери. Световната здравна организация характеризира наднорменото
тегло и затлъстяването като глобална епидемия. Задълбочаването на този проблем се отбелязва
не само при възрастните, но и сред децата. В детска възраст увеличаването на мастната тъкан е
предимно от хиперпластичен тип, т. е. дължи се на увеличаване на мастните клетки, броят на
които след детството не се променя.

Днес поради новите модели на отдих (телевизия, интернет, видеоигри),
физическата активност сред децата и юношите е заменена от дейности, които в по-голяма
степен са свързани със заседяване. Терминът „затлъстяване“ идва от латинската дума
„obesitas“, която означава „дебел, набит, пълен“. Обществото е изправено пред големия
рисков проблем – обездвижването - 80% от времето на денонощието на съвременния
човек без активно движение и то при млади и стари (Ташев, Т., 1972).
Детско-юношеската възраст е периодът на най-активна двигателна дейност, игра,
спорт, физически труд. Двигателната активност обикновено се определя като „всяко
движение на тялото, свързано със съкращаване на мускулите, което увеличава разхода
на енергия над нивото при покой“. Това общо определение включва всички ситуации, в
които е налице физическата активност, т. н. физическата дейност в свободното време
(включително повечето спорни дейности и танци), физическа активност по време на
работа, физическа активност в /или около дома и физическа активност, свързана с
транспорт. Физическата активност в свободното време, от своя страна, също е широко
понятие, което включва редица физически дейности, които човек извършва през
свободното си време, като ходене, домакинска работа, танци, спорт и др. Въпреки, че
интензивността и продължителността на тези дейности може значително да варира, те
могат да доведат до значително повишаване на енергоразхода над нивото на покой.
ФАСВ може да бъде и състезателен спорт (Малчев. М., Н. Йорданова, 2001).
Фактори, който имат роля за развитието на наднорменото тегло и затлъстяването
са: генетични (наследствени) и фактори на околната среда (количество и състав на
храната, ниво физическа активност). Съществуват четири основни външни фактора,
които увеличават риска от наднормено тегло и влошаване на здравето: нездравословно
хранене, тютюнопушене и употреба на алкохол, липса на физическа активност и
злоупотреба с алкохол. Те са също така и четирите основни външни фактора за повечето
преждевременни смъртни случаи и проблеми със здравето (Yordanova, N. at al., 2018)..
При някои от децата физическите и емоционални промени могат да причинят
безконтролно консумиране на храна в количествата, надхвърлящи физиологичните
нужди. Консумацията на храна при лошо настроение, вълнение и потиснатост може да
се разглежда като стремеж да се компенсират личните несгоди. От друга страна,
юношите, започват да се вглеждат все повече в това, какизглеждат в очите на
връстниците. През този период някои деца започват да спазват хранителни диети, а
нередовното хранене или увеличеният хранителен внос са най-честите причини за
наднормено тегло (Вачова, П., 2006 : 66 - 67), (Мутафов, Ст., Иванов. И, 1996 : 85).
Социалните стандарти, които формират убеждения сред юношите, че употребата
на алкохол и тютюн е нещо обикновено са рискови фактори, които могат да повлияят
върху избора на младите хора. Други фактори като тяхната достъпност,
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разпространението на модели за употреба сред връстниците, ограничените възможности
за извънкласни и извънучилищни дейности, ниското равнище на физическа активност и
занимания със спорт повишават риска от злоупотреба. (Кожухарова, П. 2013 : 444 - 445).
За съхранение на интереса на децата и повишаване на двигателната активност е
необходимо използване на вариативност и разнообразие при включване в различни
форми на двигателните дейности у дома, в училище и в свободното време.
Ежедневната двигателна активност, протичаща с емоционалност, е необходимо да
бъде съпроводена с намиране на точно съотношение между непреднамереното и
преднамерено взаимодействие. Изисква се и проява на двигателните функции у децата и
юношите, от една страна, е свързано с възрастовите и индивидуалните възможности, а
от друга - с натрупвания двигателен опит в съответните етапи на онтогенетичното
развитие.
Спортните дейности, които допринасят за по-добра физическа активност, спомагат
за преодоляване на проблеми, свързани с наднорменото тегло и затлъстяването,
подобряват физическото и психическото състояние и имат важна роля за намаляване
въздействието на много други рискови фактори, свързани със здравето. Проучванията
показват, че твърде много хора в Европа не са достатъчно физически активни. Според
изследване на Евростат 60 % от европейците заявяват, че спортуват или правят физически
упражнения много рядко или никога. Наднорменото тегло и затлъстяването са широко
разпространени сред децата и подрастващите, особено в страните от Южна Европа
(Yordanova, N., Kozhuharova, P. Stoychev Ch., Simeonova T., 2018 : 23-24). Това оказва
сериозно въздействие върху общото здравословно състояние и честотата на
предотвратимите заболявания. Според устава на Световната здравна организация
здравето е състояние на пълно физическо, душевно и социално благополучие, а не само
отсъствие на болест.
Още в предучилищна възраст детето трябва да се научи да оценява здравето като
благополучие. През последните години се наблюдава снижаване на двигателна активност
на децата и юношите. Сериозно се подценява основната биологична потребност на
децата от движение.
Методика на изследването
Обект на настоящото проучването е наднорменото тегло на ученици в юношеска
възраст.
Предмет на изследването са зависимости между рискови и предпазващи условия и
фактори за надноремено тегло.
Целта на изследването е да бъде проучено влиянието на двигателната активност
върху наднорменото тегло в юношеска възраст, въз основа на което да бъдат
диференцирани рискови и предпазващи условия и фактори.
Във връзка с формулираната цел са поставени следните задачи:
1. Да бъдат проучени актуални проблеми и теоретични аспекти, свързани с
влиянието на двигателната активност върху наднорменото тегло в юношеска възраст.
2. Да бъде конструирана методика за провеждане на емпирично проучване.
3.Да бъде извършен анализ и оценка на резултатите от проведеното изследване.
За решаване на поставените задачи е извършен теоретичен анализ на изследвания
проблем.
Решаващо значение за укрепване на здравето на децата, за организиране на
възпитанието и обучението с физически упражнения в съчетание с естествени сили на
природата и хигиенни фактори, има разностранното развитие на двигателните им
способности.
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Допускаме, че ако юношите са включени системно в двигателна активност и имат
рационално хранене, то ще бъде намален рискът от наднормено тегло.
Във връзка с формулираната теза са уточнени следните критерии на изследването.
1. Двигателна активност:
1.1. Честота на интензивната и умерена физическа активност;
1.2. Занимание с определен вид спорт;
1.3. Влияние на спортните дейности върху физическото развитие и дееспособност;
1.4. Влияние на спортните дейности върху физическото здраве и благополучие.
2.Хранене
2.1. Честотота на консумиране на храни и напитки от основните хранителни групи;
2.2. Употреба на алкохол и тютюневи продукти;
2.3. Режим на хранене.
За провеждане на проучването е използван анкетен метод по приетите критерии.
Приложени са: Анкетна карта за констатиране на двигателната активност и Анкетна
карта за установеване на хранителния режим. В анкетите са включени въпроси с изборен
отговор и открити въпроси. Оценяването на тнвърдения е извършено чрез петстепенна
Ликерт скала.
Изследването е проведено в периода февруари–април 2016 г. с ученици от 6 - 7 клас
на СУ „Антон Страшимиров“, СУ „Гео Милев“, СУ „Иван Рилски“, СУ „Неофит
Бозвели“ гр. Варна, от които 27 ученици с наднормено тегло и 27 ученици в норма. Сред
учениците и в двете групи няма с хронични заболявания. Групата на учениците с
наднормено тегло е подбрана, след консултация с медицинския специалист в училището.
Разпределениет на момичета и момчета в групите е равномерно.
Анализ на резултатите
Честота на интензивната и умерена физическа активност. Резултатите от
проучването разкриват, че по-висок процент от децата в норма (29 %), в сравнение с
децата от групата с наднормено тегло (19 %) са отговорили, че са подложени на
интензивни физически усилия, извън часовете по физическо възпитание и спорт в
училище средно между 4 и 7 дни от седмицата (Фиг. 1). Този вид двигателна активност
е характерна при занимания с определен вид спорт, при който е налице попродължително физическо натоварване.
Група с наднормено тегло
4%
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4%

Нито един

7%

11%

18%

1 ден

2 дена
3 дни
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4 дни
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5 дни
6 дни
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Фиг.1
Честота на интензивната и умерена физическа активност при ученици с
наднормено тегло
Резултатите от проучването разкриват, че по-висок процент от децата в норма, в
сравнение с децата от групата с наднормено тегло са отговорили, че са подложени на
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интензивни физически усилия, извън часовете по физическо възпитание и спорт в
училище средно между 4 и 7 дни от седмицата (Фиг. 2).
Група в норма
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2 дена
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29%

5 дни
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Фиг. 2
Честота на интензивната и умерена физическа активност при ученици в норма
Този вид двигателна активност е характерна при занимания с определен вид спорт,
при който е налице по-продължително физическо натоварване.

Фиг. 3
Занимание с определен вид спорт, извън часовете по физическо възпитание.
Две трети от децата в норма (62,96 %) посочват, че са тренирали някакъв спорт, в сравнение
с една трета (37,03 %) от децата с наднормено тегло.

Влияние на спортните дейности върху физическото развитие и дееспособност.
Всеки човек още от детска възраст, развива своите физически качества. Основните
физически качества на човека са бързина, сила, издръжливост, гъвкавост и ловкост. Те
се развиват и усъвършенстват под влияние на редица ендогенни (генетични, вътрешни) и
екзогенни (външни) фактори. Към екзогенните фактори се отнася: влиянието на
социалната среда, микроклимат, демографски предпоставки, хигиенни условия, хранене,
двигателна активност и др. Те се развиват посредством постоянната двигателна
активност в различни спортни и ежедневни дейности на човека.
По-голям дял от децата в норма (54 %) посочват, че посредством спортните дейности са
увеличи своите физически умения, в сравнение с тези с наднормено тегло (41 %).
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Хранене. Все повече деца страдат от затлъстяване. Според проучванията, един от
основните рискови фактори е храненето. Ако децата се хранят здравословно ще растат
здрави. Здравословното хранене означава да се доставят на организма необходимите
хранителни вещества – витамитни, минерали и фибри.
Според това колко здравословни са храните, те могат да бъдат разделени на
следните групи:
Първа група. Мляко и млечни продукти;
Втора група. Месо, риба и яйца;
Трета група. Към нея са включени хлябът, тестените изделия;
Четвърта група. Сухи зеленчуци-варива (фасул, грах, леща);
Пета група. Мазнини ( краве масло, сланина, лой, маргарин);
Шеста група. Плодове ( ягоди, ябълки, праскови).
Децата с наднормено тегло консумират по-често тестени и захарни изделия – „5 пъти в
седмицата“ са посочили 33% от изследваните в групата с наднормено тегло.

Наблюдава се и по-високо ниво на приемане на безалкохолни напитки, като кола,
спрайт, фанта. Повечето от тях са пълни със изкуствени подсладители – аспартам
(фениланин) E951, който е 200 пъти по сладък от захарта. Малко над една четвърт от
децата в риск са отговорили, че често консумират газирани безалкохолни напитки, в
сравнение с децата в норма (14%),
Няма как да променим времето, в което живеем - навсякъде около нас има магазини
пълни с табели за забрана на продажба на алкохол и цигари на лица под 18 г. , но за
съжаление, никой не спазва тези забрани с цел печалба, а това от своя страна, спомага
по-лесно децата да имат достъп до тези вредни за здравето продукти. Процентът на деца
в риск, които посочват, че консумират няколко пъти в седмицата алкохол, в сравнение с
децата в норма, е доста висок - над 66% , при 24% за децата в норма.
В резултат от проведеното анкетно проучване могат да бъдат направени следните
изводи, които доказват формулираната теза:
1. Рискови и предпазващи условия и фактори за наднормено тегло, свързани с
двигателната активност:
1.1. Като рискови фактори могат да бъдат посочени:
 Умерена двигателната активност, с интензивно физическо натоварване под 10 мин. на ден;
 Липса на възможност за интензивна двигателна активност извън часовете по физическо
възпитание и спорт;
 Ниско равнище на мотивация и самооценка за успешна двигателна активност.

1.2. Предпазващи фактори:
 Системна двигателна активност, която е свързана с умерено физическо
натоварване - по-продължително ходене, каране на велосипед, битов труд, игри и
др.
 Включване на юношите в спортни дейности с интензивни физически
натоварвания, извън часовете по физическо възпитание и спорт и училище, средно
между 3-4 дни от седмица с продължителност от 60 до 120 мин. и над 10 минути
при занимания в свободното време.
 Развитие на физически качества бързина, издръжливост, гъвкавост и ловкост.
 Участие в групови спортни дейности, които допринася за укрепване на
взаимоотношенията между учениците и повишават удовлетвореността им от
постигнатото.
2.Рискови и предпазващи условия и фактори за наднормено тегло, свързани с
храненето
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2.1. Рискови фактори: консумиране на захарни, тестени изделия и газирани напитки
между 5 и 6 дни от седмицата; консумиране на вода под 2 л. на ден; употреба на алкохол 3-4 дни
от седмицата.
2.2. Като предпазващи фактори могат да бъдат посочени:системно хранене поне 4-ри
пъти на ден, редовна закуска и обяд; ограничаване консумирането на храна извън дома.
Не е нужен определен хранителен режим или диета. Детето трябва да се храни с полезни
за организма храни доставящи му нужния белтък да расте, въглехидрат да имат енергия
мускулите му през деня и мазнина.

Заключение
Наднорменото тегло е сериозен проблем за продрастващите в съвременното
общество. Много деца и юноши не спортуват активно, предпочитат да стоят вкъщи и да
играят видео-игри пред своите компютри, вместо да излязат на двора или на спортната
площадка.
В днешно време децата забравят как, да бъдат деца - не тичат, не играят с топка, не
се събират пред блока да играят криеница или някоя друга игра. И да излязат те се карат,
защото не умеят да общуват помежду си, живеят във виртуален свят на игри пълни с
насилие, водят заседнал начин на живот, хранят се нездравословно.
Въз основа на проведеното проучване могат да бъдат отправени следните
препоръки при планиране на дейности, свързани с превенция на наднорменото тегло при
децата и юношите в училище:
 Информиране на учениците за рискови и предпазващи фактори за наднормено тегло;
 Създаване на възможности за активно включване на децата и юношите в спортни
дейности;
 Взаимодействие със семейството и специалисти по теми, свързани със здравословното
хранене и двигателната активност.

В менюто на децата е необходимо да присъстват предимно протеини, въглехидрати
и полезни мазнини, да се организират срещи на децата с медицински специалисти и
диетолог, които да им дават полезни съвети как да се хранят правилно.
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ФОРМИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА КУЛТУРА
В ПЕТИ КЛАС
Иванка В. Бурова

Специфични особености при формиране на технологичната и предприемаческата
култура в обучението на учениците от пети клас по дисциплината „Технологии и
предприемачество“. Цели и задачи при формиране на технологичната и
предприемаческата култура
Министерството на образованието определя учебния предмет "Технологии и
предприемачиство" за пети клас по следния начин:
Учебният предмет “Tехнологии и предприемачество” е в структурата на
общообразователната подготовка в прогимназиалния етап. Основната роля на учебния предмет
е изграждането на технологична грамотност, както и умения за организираност и инициативност
в работата. В съдържанието на обучението по технологии и предприемачество намират израз
актуални подходи за формиране на технологична култура и икономическа грамотност у
подрастващите. То е структурирано в шест области на компетентност, чрез които се реализират
ключовите компетентности за учене през целия живот.
Структурата на учебната програма обхваща следните основни теми: „Проектиране и
конструиране”, „Техника”, „Технологии”, „Комуникации и контрол”, „Икономика” и
„Природата в дома”, които се запазват в VI и VII клас [9] .
От изброените раздели в учебната програма и свързаните с нея приложения може да се
направи заключение, че учебният предмет обхваща голям брой области, като към теоретичната
подготовка са приложени множество практически занятия, свързвани с конкретно постиганите
цели и задачи. Някои раздели намират пресечни области с други изучавани предмети
(информационни технологии, икономика, физика, химия, биология и др.), което води до
създаване на междупредменти връзки и придава интердисциплинарен характер на учебния
предмет. Този интердисциплинарен характер на предмета напълно кореспондира с резултатите
от направения анализ на понятията техника, технология и предприемачество, от което следва, че
съдържанията на понятията, включени в наименованието на дисциплината "Техника и
технологии" напълно съответстват на съдържанието на самия учебен предмет.
В общообразователната подготовка при изучаването на „Технологии и предприемачество“
се поставят много възпитателни и формиращи личността на ученика цели:
- Формиране на вътрешна необходимост и уважение към труда;
- Полагане на основите, необходими за успешна конструктивна и творческа дейност;
- Формиране на технологична, трудова, етична, естетическа, екологична,
предприемаческа, графична и информационна култура на учениците;
- Запознаване на учениците с различни видове професионална дейност и насърчаване на
тяхното професионално самоопределение;
- Идентифициране и развиване на творческите способности на учениците в творчески и
трансформиращи дейности, за да се формират и разширяват техните познавателни интереси;
- Насърчаване на самореализацията, самоутвърждаването и социализацията на учениците,
работа в екип от връстници през периода на обучение.
- Изучаването на „Технологии и предприемачество“ допринася значително за развитието
на интегрална личност, която хармонично съчетава нуждите от физическа и умствена работа,
непрекъснато самообразование и самоусъвършенстване;
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- Овладяване на знания за научната организация на труда, общите принципи на различните
технологии, методи за творческа дейност и принципи на проектиране, начини за намаляване на
негативните ефекти от промишлените и битовите дейности върху околната среда и човешкото
здраве;
- Формиране на концепцията за технологията като част от световната култура, като наука
за преобразуването на материали, енергия и информация в интерес на човека;
- Формиране на творчески мислещи, активно действащи и лесно приспособяващи се към
променящите се параметри на икономическата и социалната среда личности;
- Развитие на познавателни интереси, техническо мислене, пространствено въображение,
интелектуални, комуникационни и организационни умения;
- Възпитание на трудолюбие, самостоятелност, предприемачество, честност, отговорност
за резултатите от дейността на учениците, почтеност, работа в екип, уважение към хората,
култура на поведение и безконфликтна комуникация.
- Формиране на активна, хуманистична, жизнена житейска нагласа, отговорност за
резултатите от работата;
- Формиране на графична грамотност и графична култура;
- Разширяване на политехническия облик, утвърждаване в практиката на знанията,
получени при изучаването на основите на науката;
- Развитие на навици за проектантска, конструктивна и дизайнерски дейност в съчетание с
формиране на готовност за извършване на дейности;
- Формиране на умения за самостоятелна и координирана работа в екип, развитие на
умения за бизнес комуникация;
- Обучение по елементи на приложните икономически знания и началото на
предприемаческата дейност;
В процеса не технологичната подготовка се решават следните задачи на обучението:
Усвояване на технологичните знания, формиране на технологичната и предприемаческата
култура; овладяване на общотрудови и специални умения, необходими за намиране и използване
на технологична информация; проектиране и създаване на обекти на труда и тяхното внедряване
на пазара като стоки и услуги; управление на домакинството; определяне на жизнените и
професионалните планове и начини за тяхното изпълнение.
Европейският съюз определя предприемчивостта и инициативността като една от осемте
ключови компетентности за учене през целия живот, чието усвояване всяка образователна
система на държавите членки трябва да осигури за младите хора в училище. Това е дефинирано
в Препоръка 2006/962/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно
ключовите компетентности за учене през целия живот:
„Инициативността и предприемчивостта е умението да превръщаш идеите в действия. То
включва в себе си креативността, иновативността и поемането на риск, както и умението да
планираш и управляваш проекти, за да постигнеш поставените цели. Индивидът осъзнава
контекста на своята работа и успява да „сграбчи” възможностите, които се появяват. То е
основата за придобиване на по-специфични умения и познания, необходими на онези, които
създават или допринасят към социалните или търговските дейности. То включва в себе си и
разбиране на етичните ценности и доброто управление” [1].
Цел, обект, предмет, методи, задачи и хипотеза на изследването
Цел на изследването e приложение и проверка на модела на организация на учебните
занятия по „Технологии и предприемачество“ в пети клас в часовете по кулинарство на проект
"Твоят час".
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Обект на изследването е технологичната и предприемаческата подготовка на учениците
в средна степен.
Предмет на изследването е формирането на технологична и предприемаческа култура на
учениците от пети клас.
Хипотеза на изследването
В основата на изследването е заложена хипотеза, според която ефективността при
формирането на технологичната и предприемаческата култура може да бъде повишена при
приложение, развитие и конкретизация на съществуващия модел на организация и провеждане
на занятията в часовете по технологии и предприемачество чрез провеждане на извънкласни
форми на обучение, при които се акцентира върху приложения на модела към конкретен раздел
на обучение (В настоящото изследване – раздел "Кулинарство").
Задачи на изследването
Във връзка с целта, обекта, предмета и хипотезата на изследването са отбелязани следните
задачи:
- Да бъде разкрита същността, съдържанието и структурата на понятията технологична
култура и предприемачество чрез използване на научно-методическа литература;
- Анализ на утвърдения модел за формиране на технологична култура при обучението по
технологии и предприемачество в пети клас.
- Приложение на съществуващия модел в извънкласна форма на обучение – проект „Твоят
час“;
- Да се изучат и формират компонентите, изграждащи модела;
- Достигане до конкретни параметри на приложение на модела в раздел „Кулинарство“.
Адаптация и развитие на модела в конкретния раздел.
- Придобиване на знания и умения, относно кулинарната култура (видове храни, методи за
обработка им, видове битовата техника и приложението и) в раздел „Технологии“;
- Придобиване на знания и умения, относно предприемаческата култура – за
осъществяване на калкулация, разчитане на фирмен знак (опаковките на изделията), умения за
организиране на парти – изготвяне на меню за даден повод с определени ресурси (определена
сума за продукти, изготвяне на покани, украса за партито, напитки, здравословно хранене,
умения за избор на продуктите ) в раздел „Икономика“.
- Да се провери ефективността на модела при формиране на технологичната и
предприемаческа култура при учениците от пети клас.
Методи на изследването
За реализацията на задачите на изследването са използвани следните методи и дейности:
- Анализ на научна, методическа, педагогическа, учебна и нормативна литература,
свързана с темата на изследването;
- Анализ на учебната програма относно видовете култура – раздел „Технологии“ и
конкретно с темите, отнасящи се към кулинарните технологии.
- Педагогическо наблюдение на учебно-възпитателния процес;
- Беседи и дискусии с обучаваните;
- Провеждане на изяви и викторини;
- Провеждане на тестове и анкети в класните форми на обучение;
- Провеждане на анкети в извънкласната форма на обучение;
- Приложение на придобития педагогически опит в часовете по технологии и
предприемачество;
- Анализ и обобщение на получените резултати.
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Организация и провеждане на експеримента. Алгоритмичен подход при планиране,
изпълнение и реализацията на проектните дейности
При провеждане на експеримента е използван подход, близък до алгоритмичния подход
при планиране, изпълнение и реализацията на проектните дейности, описван от Д. Митова [34]
чрез поетапното изпълнение на дейностите при разработване на творчески или изследователски
проект:
Стъпка 1: Определяне на обща концептуална рамка и визия на проекта и конкретизиране
на темата
Стъпка 2 : Определяне на цели, задачи и подбор на учебно съдържание на проекта
Стъпка 3 : Избор на извънкласни организационни форми, специфични методи и средства
за техническо конструиране и моделиране
Стъпка 4 : Определяне на участниците, разпределение на работни екипи и отговорности,
материални ресурси и времетраене
Стъпка 5 : Планиране, подготовка и организацията на извънкласните технологични
дейности и технически задачи
Стъпка 6 : Разработване на етапите на творческия процес по създаване на технически
обекти/изделия; методи, принципи, правила и изисквания към конструкциите
Стъпка 7 : Изпълнение на дейностите (решаване на творчески и технически\n задачи,
реализиране на собствени конструктивни и технологични решения)
Стъпка 8 : Представяне, оценяване и популяризиране на резултатите от изпълнението на
извънкласните технологични дейности
Експериментът е проведен в проектна извънкласна форма на обучение по проект „Твоят
час“ - BG05M2OP001-2.004-0004 („Развитие на способностите на учениците и повишаване
мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и
компетентности“), организиран от Министерството на образование и финансиран по европейска
програма.
Диаграма на последователност на провежданите проектни дейности
С цел по-добра организация е създадена времева диаграма на провежданите проектни
дейности. При съставянето на диаграмата е използван алгоритмичен подход, при който на базата
на предварителен анализ от анкетни данни се полагат основите на последващите стъпки
надграждащо обучение, овладяване на практико-приложни знания и поетапно овладяване на
знания и умения от включените в обучението практико-приложни дейности.
Най-общо организацията на дейностите се характеризира с три последователни етапа на
тяхното провеждане (Диаграма 1):
- Подготвителен етап;
- Начален етап на провеждане на обучението;
- Краен етап на провеждане на обучението;
Към следващия етап се преминава само след като са извършени дейностите от предходния
и са отчетени постигнатите резултати.
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Диаграма 1
Последователност на провежданите дейности в изследването
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Подготвителен етап на провеждане на изследването. Провеждане на анкета и анализ
на анкетните данни
В началния етап на изследването е проведена анкета (Приложение 1) с участниците,
посредством която са събрани данни, имащи отношение към отделните включени в обучението
направления, формиращи технологичната и предприемаческата култура на учениците. Тази
информация служи като основа за отчитане на текущото ниво на технологичната и
предприемаческата подготовка на участниците в изследването, а също така се събират данни,
свързани с факторите, определящи един или друг избор - с цел определяне на причините,
ограничаващи възможността за положителна промяна на текущото технологично и
предприемаческо ниво на развитие.
В крайният етап на изследването се провежда изходяща анкета с участниците в проекта,
данните от която се използват за отчитане на настъпилите промени след провеждане на
обучението. Този подход позволява да се определи до колко успешен е експериментът,
постигнати ли са заложените цели и задачи, а също така и наличие на променливи и техните
зависимости, открити при изпълнение на дейностите, включени в изследването.
Трябва да бъде отчетен и фактът, че в началния етап на изследването, провеждано като
извънкласна форма на надграждане на знанията и уменията, придобити в задължителната класна
форма на обучение, обуението в задължителната форма все още не е завършено. В такъв случай
крайните резултати ще имат интегрален характер спрямо тематиката, участваща едновременно и
в двете форми на обучение.
При организиране на въпросите в анкетата е следван следният принцип:
- Задава се кратък общ въпрос, свързан с отношението на анкетирания към определено
технологично направление, или въпрос, отнасящ се до самооценката му спрямо познанията на
ученика в тази област;
- Задават се разнообразни конкретни въпроси, засягащи същото технологично
направление.
Този метод на формиране на анкетното проучване осигурява възможност за съставяне на
коректна оценка на текущото технологично и предприемаческо ниво и формиране на отношение
между самооценката на участниците спрямо действителния характер на техните познания в
тематичните направления.
Начален етап на провеждане на обучението
След приключване на предварителния етап на изследването и анализа на текущите
резултати са подготвени материали за обучение, като първоначално се надграждат знаниията,
свързани с раздел „Технологии“ - храна, хранителни продукти и здравословно хранене.
Предоставени са обучаващи материали и диаграми, разширяващи придобитите знания в
задължителната класна форма на обучение. Във връзка с тематиката, засягаща раздел
„Здравословно хранене“, е предоставена за ползване и разпечатка диаграмата на д-р Атанас
Михайлов относно опасните добавки в храните и областите на тяхното въздействие.
Допълнително на учениците е предоставена информация в подробна таблица относно
съдържанието на вредните подобрители и оцветители, като са проведени допълнителни
дискусии.
Следващият етап от надграждането на знаниията от раздел „Технологии“ – храна,
хранителни продукти и здравословно хранене е свързан със запознаването на алкалнокиселинния баланс в организма и избора на храни за поддържането му, като фокусът е насочен
към формиране на предпочитания към храни с Алкално pH. За целта на учениците е предоставена
диаграма, илюстрираща алкално-киселинния баланс на най-разпространените храни с
възможност за разпечатка и ползване при съставяне на домашно меню.
Краен етап на провеждане на обучението
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При организацията на обучението са включени две изяви (в края на първи и втори учебен
срок), като втората изява е под формата на ученическо парти, а първата под формата на
викторинал На този етап от обучението учениците са овладяли необходимите знания и умения
от планираните раздели на технологично обучение, като е постигнат синхрон между дейностите
на участващите в групата, което е основа за формиране на екипната дейност в крайния етап от
обучението. Включени са обучаващи материали от разделите „Икономика“ и „Комуникация и
контрол“, като въз основа на придобитите знания учениците са поставени пред избор за търсене
и откриване на продукти при фиксиран бюджет за изявата. Акцентът е поставен върху използване
на информационните технологии за намиране на оптимално съотношение цена/качество на
продуктите, откриване на рецепти и създаване на технологични схеми за приготвяне на
кулинарни изделия. Специално внимание при избора на продукти се отделя на срока им на
годност и нежелани за здравето оцветители и добавки. Част от участниците, проявяващи изяви в
областта на темите, отнасящи се до раздел „Комуникация и контрол“, организират изготвянето
на покани за изявата, както и отразяването и под формата на дигитално фото и видео и споделяне
на материалите в социалните мрежи.
При провеждане на обучението в тематичния план са заложени занятия, при участие на
родител, което се явява допълнителна основа за изграждане на връзката училище – дете –
семейство. Практическият опит при такива занятия отчита, че освен споделяне на своя опит
родителят може да бъде и генератор на идеи при реализацията на една или друга дейност.
Изводи
От проведеното изследване, включващо обучение по интереси в извънкласна дейност
„Твоят час“ и сравнителния анализ на нивото на технологична и предприемаческа подготовка
преди и след обучението могат да се направят следните изводи:
- Чрез проведеното обучение и достигнатите резултати са реализирани целите на
изследването – приложение и проверка на модела на организация на учебните занятия по
технологии и предприемачество в пети клас в часовете по кулинарство на проект "Твоят час".
- При провеждане на експеримента е осъществена синхронизация между дейностите за
усвояване на знанията и уменията на учениците при провеждане на класна и извънкласна форма
на обучение;
- В обучението е приложен моделът на "Спектрален състав на елементите на
технологичната култура (по В. Георгиева)", с конкретни параметри в направленията, отразени в
модела;
- Реализирани са съвременните тенденции на проектно ориентираното обучение;
- Отчетен е значителен процент на повишаване на нивото на придобитата технологична и
предприемаческа култура на учениците от пети клас след края на обучението.
- Доказана е хипотезата, според която ефективността при формирането на технологичната
и предприемаческата култура може да бъде повишена при приложение, развитие и
конкретизация на съществуващия модел на организация и провеждане на занятията в часовете
по технологии и предприемачество чрез провеждане на извънкласни форми на обучение, при
които се акцентира върху приложения на модела към конкретен раздел на обучение (В
настоящото изследване – раздел "Кулинарство").
Изпълнени са задачите, заложени в изследването.
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2006 on key competences for lifelong learning. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=celex:32006H0962

Магистърска програма „Иновации в технологичното обучение и предприемачество“
Статията отразява проведено изследване по дипломна работа на тема „Формиране на
технологичната и предприемаческата култура в пети клас“
научен ръководител доц. д-р Керанка Велчева.
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РЕФОРМАТОРСКИТЕ ИДЕИ В СПИСАНИЕ „ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА“
Илияна Цанкова

Изследването разглежда отражението на реформаторските педагогически идеи в сп.
„Педагогическа практика“. Акцентира се върху реформеното направление трудово училище,
което заема най-висок относителен дял на страниците на списанието. Целта на изследването е да
се установи ролята на сп. “Педагогическа практика” като орган на българския периодичен
педагогически печат за популяризирането на реформаторски идеи относно възпитанието и
образованието в България.
Сп. “Педагогическа практика” е издавано от 1921 г. до 1943г. Негов главен редактор е
Антон Борлаков (1884–1937), който е представител на активния и трудовия метод, радетел за
ново училище, което учи и възпитава. Според Борлаков училището може и трябва да твори.
Неговите идеи се обосновават на принципа, че възпитанието има за цел да подпомогне общото
развитие на детето и затова трябва да обхваща целия му живот.
Целта на Борлаков е да представи най-наболелите проблеми на училищната реформа –
финансирането на училищните общини, какви качества да притежава един истински учител,
заплатите и реда за повишаване на учителите, стабилитет за учителите, равни права на жените и
мъжете учители, да се ремонтират училищата, да се обзаведат с необходимия инвентар и да се
почистят.
Целта на изследването е да се установи ролята на сп. „Педагогическа практика“ като орган
на българския периодичен печат за популяризирането на реформаторските идеи относно
възпитанието и образованието в България.
През 1924 г.,в брой 1 и 2, Антон Борлаков обръща сериозно внимание на Далтонския план.
Чрез тази статия редакторът иска да покаже на своите колеги, че в България също е възможно да
се приложи тази организация на обучение. Той иска всички дотогавашни „учебно-възпитателни
методи“ да претърпят коренна промяна [сп.Педагогическа практика,бр.1–2,1924г.,с.11]. Плод на
непосредствената училищна практика и живата творческа мисъл на една американска учителка,
Далтонският план не е вид дидактически метод, а нова система за организация на обучението и
възпитанието [сп.Педагогическа практика,бр.1–2,1924.,с.12]. Той е изграден на принципа на
трудовото възпитание, отхвърля традиционното класно преподаване и го замества със
свободното самообучение.
Антон Борлаков е от педагозите, които имат поглед върху образователната система, и
според него Далтонският план би могъл да се използва в нашето училище, като могат да се
извлекат само ползите от тази организация на обучение:
-самостоятелният труд да бъде използван не само в извънкласната работа, а и при самата
изработка на материалите— „Ученикът да се учи сам, като работи сам; учителят да го
ръководи и напътва в работата и да му полага само тогава, кога ученикът дири неговата
помощ или чувства нужда от нея. . .“ [сп. Педагогическа практика, бр. 9–10,1924г., с.297].
Според Борлаков, методът на новото училище е активният метод. Неговите основи отдавна
са набелязани от велики педагози на миналото и според тях е единствен метод за
природосъобразно обучение [сп. Педагогическа практика, бр. 6–7, 1929 г. с.285].
В България намират отклик почти всички идеи, възгледи и теории, които се
разпространяват в западните страни. Целта на списанието е да изложи въпроса за новото
движение, което ще промени нашето училище, да се потърсят нови пътища, да се вникне в
душата на детето, то да се разглежда като възрастен, да се опознае природата на детската възраст.
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Първите материали от реформената педагогика се появяват в българския периодичен печат
през 1895/96 г. Те са свързани с разглеждането на въпроси из сферата на социалната и
експерименталната педагогика. Най-много идеи, които намират отражение, са свързани с
индивидуалното направление – 23,53%. Те са последвани от идеите на експерименталната
педагогика (18,2%) и цялостното обучение (14,17%). Най- нисък е интересът към въпросите на
личностната и духовно-научната педагогика.
Трудово училище

Таблица 1

Първите материали от това направление в българския печат са открити в сп. “Право дело”
(1898–1905) през 1901/1902 г. Публикуваният материал се отнася до ръчната работа. Към 1910 г.
се наблюдава повишаване на интереса към тези идеи. Следва период, през който се публикуват
по- малък брой материали, а от 1921 г. интересът отново се повишава. При идеите, които се
отнасят към трудовото училище в целия педагогически печат, преобладават авторските
материали – 70,46% и статиите – 83,39%.
Конкретно в сп. “Педагогическа практика” първите материали, свързани с трудовото
възпитание, се появяват още в началото на неговото издаване, т.е. 1921 г. В първите броеве на
списанието се обръща голямо внимание на трудовото обучение. Трудът е най всеобхватният
социален прогрес и дейност, в който участва и се реализира човек. На преден план излиза
принципът за свободната личност, която се поставя от новите реформатори педагози като главно
условие за ученическата активност при обучението и възпитанието,обръща се внимание на
заложбите на детската самоличност ,а оттам и на принципа на самодейността, който е основен в
индивидуалната педагогика. [сп.“Педагогическа практика“,бр.2,1921:88-89].
Активният метод–обучение чрез действие, намира съмишленици в България. Детето е
активно същество. Първото условие, на което тpябвa да отговаря aктивният мeтoд, е да изхожда
из основните свойства на човешката природа [с.“Педагогическа практика“,бр.5,1921:276].
Според статията на Христо Цанев, новата школа е трудова. Пpинципъr на труда лежи в
нейната основа. „И за да учи работейки, тя, тpябва да се устрои и нареди тъй, че да дава
възмoжнocт за пълното пpилaгaнe на трудовия пpинцип“ [сп.“Педагогическа практика“,
бр.5,1921:285].
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таблица 2

Честота на проява на трудово
възп.през годините 1921-1943г.
10
8
6

4

Трудово възп.

2
0

Новото време и новото училище признават труда за обновител и начало на живота в
педагогическата практика. Въз основа на опитите за поредна реформа в областта на учебновъзпитателното дело, те обединяват в едно хармонично цяло разединените досега обновителни
елементи на труда: умствения с физическия труд, производителния труд (икономиката) с
обществения морал (етиката) (сп.“Педагогическа практика“, бр. бр.6-7,1921:347). Трудовото
възпитание е съществен елемент в педагогическата система на Монтесори, защото чрез него се
формират ценни нравствени качества – чувство за отговорност,търпеливост,любов към
природата.
На основата на анализа на изведените материали се налага изводът, че трудовото училище
получава широко разпространение и отражение в сп. “Педагогическа практика”през целия
период от издаването на списанието като българските автори заемат предни позиции.
Като цел на възпитанието привържениците на трудовото училище поставят формирането
на активния, дейния гражданин, а основно средство за постигането й виждат в труда.Трудовото
училище се представя като алтернатива на „книжното училище“ Името на Г. Кершенщайнер е
сред най- значимите в това направление.
Сп. “Педагогическа практика” е орган за популяризиране на различни идеи, свързани с
реформената педагогика. От различните направления на това движение челно място заема
трудовото училище. Силно са застъпени и идеите за цялостно обучение. На следващо място в
списанието се нареждат идеите на художественото възпитание. Това направление е също широко
застъпено през годините на издаване на списанието, за разлика от другите списания с
педагогическа насоченост в България по това време. Следват идеите за индивидуалната
педагогика, прагматична педагогика и т.н.
Сп. “Педагогическа практика“ играе важна роля, като орган на българския периодичен
педагогически печат, за популяризирането на реформаторски идеи, относно възпитанието и
образованието в България. То става основна трибуна за изразяване на мнения и решения,
свързани с реформената педагогика и по-конкретно с трудовото обучение .
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ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ФИНЛАНДИЯ
Калоян К. Ганчев

Финландия, официално Република Финландия, е държава, разположение в Североизточна
Европа. На югозапад граничи с Балтийско море, а на югоизток с Финския залив. Съседните и
страни са Швеция, Норвегия и Русия [7]. Финландия има население от 5 626 милиона души, което
я прави най-рядко населената страна в Европа след Норвегия и Исландия. Официално Финландия
е двуезична страна. Около 5,5% от финландските граждани посочват за свой майчин език
шведския език, а 91,7% – финския език. Относно разпределението на етническите групи във
Финландия – вж. Таблица 1. Шведското малцинство е концентрирано преди всичко в
крайбрежните южни и източни райони на страната. Като цяло населението на Финландия е
застаряващо – средната възраст е 42,1 години, но за сметка на това страната има положителен
естествен прираст.
Произход

% отношение

Финландци

93,4 %

Шведи / Шведскоговорящи финландци

5,6 %

Руснаци

0,5 %

Естонци

0,3 %

Цигани

0,1 %

Саами

0,1 %
Таблица. 1. Етнически групи във Финландия.

Финландската образователна система е от скандинавски тип – с егалитарна структура и
силно държавно субсидиране. През 2008 г. ООН я определя като най-добрата образователна
система в света, наравно с тези на Дания, Австралия и Нова Зеландия. Средната грамотност е
почти 100%, а 99,7% от населението завършва успешно основно образование. През 2003 г.
Финландия отделя 5,9 милиарда евро за образователната си система. Днес в редица
образователни системи са разработени и се осъществяват национални и регионални проекти,
насочени към създаване на модели за учили а бъдещето и финландската образователна система
е пример за такъв модел [4].
Образованието е един от крайъгълните камъни на благосъстоянието на финландското
общество. Образователната система във Финландия предлага равни възможности за образование
за всички. Образованието е безплатно за всички нива на обучение. През 2016г. в страната са
направени промени в учебните програми, които са фокусирани върху обучението и получаване
на знания и не толкова върху управлението на образователната система. Финландските учители
са високо образовани и силно посветени на работата си [5].
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Финландската образователна система се състои от [3]:
 ранно детско обучение и грижи, които се предлагат на децата до започване на
задължителното образование;
 предучилищно образование, което се предоставя на децата през годината, предхождаща
началото на задължителното образование;
 деветгодишно основно образование (общообразователно училище), което е
задължително;
 средно образование, което е или общо средно образование или професионално
образование и обучение;
 висше образование, което се осъществява от университети и университети за приложни
науки.
 образование за възрастни.
 Ранното детско обучение и грижи
Ранното детско обучение и грижи подпомагат развитието, обучението и благополучието
на децата. Целта на учебната програма за ранно детско обучение и грижи е да насърчава
развитието, здравето и благосъстоянието на децата, както и да подобрява възможностите на
децата за учене. Местните власти, т.е. общините, са отговорни за предоставянето на услуги по
ранно детско обучение и грижи. Тези услуги се заплащат, като таксата се определя въз основа на
доходите и размера на семейството и времето, което детето ползва услугите. Националните
учебни програми за образование и грижи за ранно детство във Финландия се одобряват от т.нар.
Финландска национална агенция за образование.
 Предучилищно образование
Целта на предучилищното образование във Финландия е да подобри възможностите на
децата за обучение и развитие. Предучилищното образование играе важна роля в континуума,
който се простира от ранно детско обучение и грижи до основното образование. От 2015 г.
участието в предучилищното образование е задължително за всички деца във Финландия.
Предучилищното образование се предоставя безплатно. Родителите или настойниците на всяко
дете трябва да гарантират, че детето участва в предучилищно образование или други съответни
дейности, отговарящи на поставените цели за предучилищно образование. В страната има
специално разработена национална основна учебна програма за предучилищно образование,
одобрена от Финландската национална агенция за образование, която ръководи планирането на
съдържанието на предучилищното образование и функционира като основа за изготвяне на
местните учебни програми. Учебните програми на отделните области в страната, въпреки че се
основават на одобрена национална програма, могат да се различават помежду си и съдържанието
им се определя от самите учители.
 Основно образование (задължително общообразователно училище)
Деветгодишното основно образование или общообразователното училище е задължително
за всички деца на възраст между 7 и 16 години. Задължителното образование започва през
годината, през която детето навършва седем и завършва, когато учебната програма за основно
образование е завършена или когато десет години са изтекли от началото на задължителното
образование. Всяко дете, постоянно пребиваващо във Финландия, трябва да посещава
задължително образование.
Основното образование е безплатно. Осигурена е и безплатна училищна храна.
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През 2015 г. във Финландия има около 2500 училища, предоставящи основно образование.
Общообразователните училища се поддържат от местните власти (общини) и други доставчици
на образование. По-малко от два процента от всички ученици отиват в частно училище.
 Средно образование
След завършване на задължителното основно образование учениците могат да изберат
между общо средно образование или професионално обучение.
Общото средно образование (lukio на финландски език) осигурява, както подсказва името
му, общообразователно образование. То не квалифицира учениците за някакво конкретно
занятие. В края на общата гимназия учениците полагат национален изпит за напускане на
училище, известен като финландски зрелостен изпит. Тези, които издържат изпита, имат право
да кандидатстват за висше образование в университети, университети за приложни науки и
професионални институции. Общото образование в средното образование обикновено отнема
три години.
Професионално обучение включва три вида средно образование – професионална
квалификация, допълнителна квалификация и специализирана квалификация. Образованието по
професионална квалификация предоставя основните умения, необходими в тази област.
Допълнителната и специализирана професионална квалификация дават възможност на хората да
развият своите умения на различни етапи от кариерата си.
В началото на професионалното образование и обучение ученикът и институцията
изготвят индивидуален план за развитие на личната компетентност на ученика, в който се
очертават съдържанието, графикът и методите на обучение.
Професионалното образование и обучение също могат да се предоставят на определени
работни места, чрез договор за „чиракуване“ или споразумение за обучение. Всички граждани
на Финландия могат да кандидатстват за професионално образование и обучение по всяко време,
ако имат завършено основно образование. Завършилите професионално образование също имат
право да кандидатстват за допълнително обучение в университети или университети по
приложни науки.
 Висше образование
Финландската система за висше образование включва университети и университети за
приложни науки
Мисията на университетите е да провеждат научни изследвания и да осигуряват
образование въз основа на него. Университетите за приложни науки предоставят повече
практическо образование, което има за цел да отговори на нуждите на пазара на труда.
Университетите, предлагащи висше научно и художествено образование, присъждат
бакалавърска и магистърска степен, както и следдипломна степен, различни специализации и
докторски степени.
Целевото време за завършване на бакалавърска степен в университет е три години, а за
магистър – още две години след това. Завършването на степен в университет за приложни науки
отнема обикновено между 3,5 и 4,5 години. Изискването за магистърско обучение в университет
по приложни науки е бакалавърска степен отново от университет по приложни науки и наймалко три години трудов стаж след завършване на бакалавърска степен.
 Обучение за възрастни в съответствие с политиките на Европейския съюз за учене
през целия живот
Образованието и обучението за възрастни обхваща:
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- образование, водещо до квалификация;
- получаване на обучителна степен;
- подготовка за квалификация на базата на компетентности;
- обучение за чиракуване;
- продължаващо образование;
- актуализиране и разширяване на професионални умения;
- обучение, свързано с гражданските права и задължения, житейски умения и др.
- занаятчийство;
- аниматорски умения.
Образованието и обучението за възрастни може да бъде заплатено от самия ученик или
може да бъде обучение за чиракуване, обучение по политика на труда или развитие на персонала
и друго обучение, предоставяно или закупено от работодатели.
Образованието и обучението за възрастни се осъществява от различни образователни
институции, осигуряващи основно образование за млади хора, образователни институции,
предоставящи само образование за възрастни, частни компании и специални работни места за
развитие на персонала.
Какво можем да научим от историята на образователната система на Финландия ?
Преди 1960–1970г. образователната система на Финландия се описва като [6]:
- посредствена, с много ниски нива на образователните резултати;
- дълбоко неравенство и елитарност;
- скромни постижения на учениците;
- учители без подходящо образование;
- огромни, негативни разлики и пропуски в сравнение с образователните постижения на
страните членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Organisation for
Economic Cooperation and Development, OECD).
Днес образователната система на Финландия показва [6]:
- резултати за висока степен на завършване и ниска степен на отпадане от образователната
система – 99% от гражданите на страната завършват задължителното основно образование;
- висок дял на висшистите в страната – трима от петима млади финландци кандидатстват
за висше образование и 50% завършват държавно финансирано висше образование;
- устойчиви високи резултати, вече повече от 10 години, при различните международни
оценявания на ученици и в сравнение с резултатите на другите страни членки от OECD;
- умерени разходи за образование;
- равен достъп до образование;
- най-желаната и престижна професия във Финландия е тази на учителя.
Как финландците успяват да постигнат това – с повишаване на стандартите, чрез
увеличаване на часовете по математика, четене и програмиране или чрез предварително
набелязване на желани резултати и преработване на учебните програми спрямо целите, или чрез
въвеждане на бизнес иновации, или по-голяма тестова отчетност и непрекъснати изпитвания и
оценявания на ученици и учители, или пък всички изброени заедно ? Отговорът е Не…
Вместо да увеличават стандартизацията в образованието, финландците персонализират
учебните програми спрямо индивидуалните умения, потребности, желания, но и според нуждите
на пазара на труда в съответната област. Вместо фокус върху грамотността и математическите
операции, учебните програми акцентират върху общите познания и задълбочено учене при
интерес и способности от страна на учениците. Вместо да се учи и преподава целево за
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преминаване на теста – учителите сами подбират учебното съдържание и съставят учебни
програми. Вместо въвеждане на външни бизнес иновации, учителите разчитат на доказани
методи за учене, какъвто е играта и развиване на социални умения и умения за комуникация с
връстници ! Вместо непрекъснати външни оценявания и тестове, учителите „залагат“ върху
изграждането на умения за отговорност и доверие.
Три са основните характеристики на образователната система на Финландия –
индивидуализирано/персонализирано обучение, равен достъп, висока професионална
отговорност и доверие спрямо учителите [1].
Индивидуализираното и персонализирано обучение е свързано с: познаване на силните
страни на ученика, вместо учителите да следват т.нар. модел на дефицитите, според който да
определят учебната програма; предоставяне на непрекъсната подкрепа и насоки, както и
проследяване на постиженията и индивидуалния прогрес.
Равният достъп до образование не само дава възможност на всички, които имат желание,
да кандидатстват за обучение, но е свързан и с налагане на еднакво високо качество на
образованието и премахване на т.нар. елитарност в образованието – няма по-добри или найдобри училища или университети, всички следват високи изисквания за качество.
Доверието в учителите е най-впечатляващата характеристика на финландското
образование [2]. Историята показва, че това доверие се е развило във времето, но не чрез
образователни реформи, а с подобрения, които учителите са въвеждали постепенно и са
издигнали престижа на собствената си професия. Финландия успява да създаде спирала между
доверието и професионалната отговорност. Учителите в страната имат същият статут като
адвокатите и лекарите. Държавата полага усилия, чрез специален подбор и обучение на онези
кандидати, които са с най-висока преподавателска способност и талант. Само 1 на 10 кандидати
са приети в университетските програми за обучение на учители във Финландия.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИЛИЩЕ И СЕМЕЙСТВО В НАЧАЛНА
УЧИЛИЩНА СТЕПЕН
Красимира Ж. Татарова
Актуалност на изследвания проблем
Темата за нагласите и тактиките на родителите към проблемите на началното
училище има своето теоретично и същностно практическо значение. Редица изследвания
сочат, че малките ученици влизат в училищната институция слабо ориентирани,
понякога дори уплашени, в това число и онези, които тръгват с категорично желание и
психична готовност. В оценките им училището стои предимно с външните си белези –
сграда; деца, които отиват и се връщат в определено време на/от училище; домашни
задачи; изпитване; оценки. Последните остават почти само термини или цифри, чийто
смисъл малките ученици нe са в състояние да разберат, още по-малко да ги осмислят като
функция в единната дейност на училището. Изобщо училището като институция не е
познато, което означава, че и ориентацията в него е повърхностна. В този момент до тях
трябва да застанат възрастни и опитни хора, които да им станат опора
Учителят, който пръв „влиза” в ролята на помощник, е недостатъчен. Той има своя
всекидневна програма, която трябва да изпълни. В основата на тази програма стои
усвояването от децата на новата водеща дейност – ученето, с цялата й сложност и
богатство като структура и система. Богатата конструкция на ученето, свързано с
различно съдържание и правила на реализация, налага и непосредствено родителско
участие.
Така, логично и закономерно, се очертава задължителната, необходимата функция
на родителите в цялостната училищна дейност. Те стават другата - естествена и
необходима част от социалното обкръжение и взаимодействия на малките ученици,
които навлизат в нов етап от собственото си развитие. Малките ученици се нуждаят
пряко от родителите си и това променя насоката, съдържанието и дяла на родителите във
взаимоотношенията им с учителите и с цялостната образователна структура - училището.
Очертанията и характеристиките на тези взаимодействия са с нови измерения като
същност и разновидности. Поради това се нуждаят от отделно, самостоятелно проучване
и осмисляне.
Предложената разработка е посветена на този непроучен изследователски проблем.
Изследователски, защото, както стана дума, за „ролята на родителя” е писано много,
но само върху базата на наблюдения, на логически анализи и обобщения, на личен или
обобщен опит. При това в общодидактически план.
Презумпцията в предложения труд е, че родителските нагласи и тактики към
началното училище и учебната дейност на децата са значимото и задължително
начало на собственото им участие в детските училищни ангажименти. Оттук
нататък се градят конкретните отношения към учителя и неговата дейност, към
организацията и системата на работа в цялото училище, към съдържанието, формите,
изискванията, задачите на малките ученици. Осмисля се и личната роля на родителите,
дялът им в този сложен и многокомпонентен процес (Кожухарова, П., 2008 : 76).
Както анализираната литература, така и представените изследователски резултати
дават относително точен и обоснован отговор на този проблем и разкриват трудностите
и техния характер. Систематизираните данни показват действителните затруднения на
двете страни при създаването и функционирането на новия тип отношения и при
актуализирането на всичките им своеобразия, изисквания и стратегии от позициите на
самите родители. При това систематизирани в нашата съвременност, с всичките й
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своеобразия, изисквания и тенденции. И накрая – как всичко се вписва в целостта
“начална училищна реалност”.
Родителските нагласи и „модели” на взаимодействие с училището в началния етап
на училищното образование са повлияни от спецификата на категория „ученик в
началното училище” и за възрастовите своеобразия на 7-11 годишните деца. Н. Витанова
обособява три вътрешни подразделения на началната училищна степен (такава позиция
споделя и Ст. Жекова): първи клас; втори и трети клас; четвърти клас. Тези три
диференциации имат собствени измерения, но са носители и на същите закономерности
на детското формиране в разглежданата степен (витанова, Н., 1992), (Жекова, С., .
Вътрешната структура на началния етап на обучение се базира на своеобразията и
изискванията на двата основни механизма на личностното формиране – механизмът на
дейността и механизмът на общуването. С тях сега стават съществени промени, което
води и до промените в характеристиката и поведението на малките ученици. На първо
място постепенно се променя водещата дейност – от игра към учене. Този преход е
труден и мъчителен, което се свързва със същностните различия между двата вида
дейност и с тяхната психична структура. В най-общи линии преходът е от силно желана
и пълно ангажираща, към относително непозната и трудна дейност. Корените на този
факт стоят в психичната конструкция на играта и на ученето. Докато при първата водещи
стават въображението и емоциите, при втората на предни позиции излизат
познавателните актове и структури – мислене, възприемане, памет… - естествено всички
те в единната цялост на психичната активност. Има, разбира се и други, значими за
детето различия. В играта (преди всичко в най-масовата и избираната – сюжетноролевата игра) детето е „господар” на това, което избира и върши. Или по думите на А.
Аркин, то е „сценарист, режисьор и актьор в играта си”. То само решава кога да започне
и кога да завърши. В ученето и постановките и организацията, и търсеният продукт са
съществено различни. Сега обаче тази дейност „обуславя всички качествени промени,
които се извъшват в познавателното и личностното развитие на ученика” (Витанова,
Н., 1992). Съществен е фактът, че собствената структура на учебната дейност се образува
от нов вид действия, всяко от които има не само неповторими характеристики, но и своя
сложност. Особено някои от тях са толкова сложни, че много често се интерпретират
като отделен вид дейност – писане, четене, смятане и т. н.
Същностните и ярки своеобразия на началния учипищен етап на обучение,
извеждат следните измерения:
Първо, в рамките на четирите ученически години, детските своеобразия се
променят. Най-общо те се обединяват в три, вече посочени групи – на първокласниците,
на децата от втори и трети клас (взети заедно) и на четвъртокласниците;
Второ, този факт логично налага диференцирано отношение и оценки на децата.
Всеки опит за глобална характеристика, води до грешки в подходи и средства за
взаимодействия с учениците;
Трето, вътрешното диференциране на началния училищен етап на обучение не е
само степенно, събрано в категориите: по-голямо, повече, порастнало. То има
собствените си измерения, най-значимите от които бяха посочени. В хода на
изследването върху родителските нагласи и тактики, вероятно ще се изявят и други,
защото акцентите на това изследване се пренасят в друга социална ситуация и типове
взаимодействие (Десев, Л.,1993), (Витанова, Н., 1992).
Очертаната цялост извежда определени проблеми и изисквания в няколко
обобщени насоки:
 към началното училище и неговата образователна система;
 към началните учители, като център на тази система;
 и с категорична роля и изисквания към родителите на малките ученици.
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Семейството, детската градина и обществото са значими среди за развитието,
социализацията и възпитанието на децата. Въпреки че някои дейности на семейството и
училището се реализират по отделно, има значими процеси и дейности, които
осъществяват съвместно. Връзката между семейството и детската градина е в
припокриващи се области на цели, дейности и резултати.
Моделът на Епщайн включва шест основни вида дейности, които свързват
семейството, училището и общността – родителство, живот вкъщи, комуникация,
участие при взимане на решения, доброволчество, сътрудничество с общността,
академично обучение за родители.доколкото водят до стратегии за подобряване на
ефикасността на всички участници.
П. Кожухарова извършва анализ на добри практики на взаимодействието между
семейството и училището, реализирани в следните направления: родителство, живот в
къщи, комуникация, доброволчество, взимане на решения, подпомагане на
академичното и професионално образование на родителите (Кожухарова, П.,2016 : 719).
Родителите имат задължения към децата си, свързани със създаване на здравословни и
безопасни условия на живот и домашна среда, която насърчава личностното им развитие
и обучението. Те осигуряват надзор, ръководство на децата и необходимите материали
за детската градина. Тя има за задача да подпомогне семействата в отглеждането на
децата и да осигури информация за подобряване на педагогическата култура на
родителите. То предоставяне ресурси за подкрепа на родителските умения чрез
тематични семинари, дискусии, тренинги, родителско-учителски срещи за обмен на
информация за целите на обучение, силните и слаби страни на децата им.
Като добри практики могата да бъдат посочени сформирането на Клубове на
родителя. Учители и родители обединяват усилията си в името на това децата да получат
качественно образование и възпитание. Изгражда се доверие и се подобрява
партньорството между детската градина и семейството. Съставът на родителския клуб е
с различна численост. Като обща тенденция се проявява необходимостта от
привличането на лидери от общността. Около тях се сформира ядро от родители, които
организират дейностите. Това, споделят педагогическите специалисти, е напълно
достатъчно, за да има ефектирна работа. Приблизително половината от участниците са
инициативни, а другите са изпълнители и/или носители на посланията на клуба.
Родителите са част от училищния живот и като такива е необходимо да са запознати
с процесите, протичащи в училището. Включването им в училищния живот допринася
за ефективността на дейностите, реализирани на училищно ниво. Описаните подходи в
педагогическата ми практика положиха началото на сътрудничеството във
взаимоотношенията училище-семейство.
Считам, че успявам заедно с родителите да направим училището общност, където
децата им да учат, да се развиват и да се себеутвърждават.
Проблемът за семейството като фактор за мотивация, подход и нагласа за учене на
учениците винаги е бил актуален и значим за много педагози, но в научната литература
все още не е достатъчно разработен. Има много нереализирани възможности.
Методика на изследването
Предвид важността на проблема, ще опишем проведеното от нас изследване
относно влиянието на семейството и подходи за оптимизиране на взаимодействията
семейство-дете-начално училище.
Целта на изследването е да се проучат проблемни аспекти и добри практики на
взаимодействието между семейството и училището.
Задачи за реализиране на целта:
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Основните задачи на емпиричното изследване могат да се очертаят по следния
начин:
1. Да се проучат и анализарат теоретични постановки, свързани с възпитателната
функция на семейството и параметрите на взаимодействие между училището и
родителите.
2. Да се конструира методика за емпирично проучване на взаимодействието между
семейството и училището.
3. Да се изследват и установят тактики на семейно възпитание и да се оценят и
систематизират похвати за активизиране на родителските нагласи за взаимодействие
между децата, родителите и учителите.
Обект на изследване са 33 родители на ученици от втори до четвърти клас на
възраст от 25 до 45 години и 30 учители. Изследването се провежда в ОУ „ Атанас
Манчев “ гр. Айтос. В период от 24.04.2019 г. до 28.04.2019 г.
Предмет на емпиричното изследване са зависимости между тактиките на семейно
възпитание и взаимодействието между семейството и училището.
За нуждите на настоящото изследване считаме, че най-целесъобразните методи за
набиране на нужната ни първична информация са: тест за отношението на родителите
към децата си; анкетна карта за учители;
Използваната анкета е адресирани към учители за изследване на нагласи и
претенции. Изследвайки претенциите към учителя като специалист и професионалист,
към училищната институция и към подбора на съучениците в клас. Анкетата е анонимна
и съдържа 15 въпроса. Изследвани са 30 учители.
Характеристика на семействата
В ОУ „Атанас Манчев” всички ученици принадлежат към турски и ромски етнос.
Наблюденията ни са, че по-голяма част от тях живеят в т. нар. традиционно турско и
ромско семейство, в което съжителстват няколко поколения роднини и близки.
Атмосферата в него е повлияна от традицията и религията. Децата се възпитават в
уважение и подчинение на по-възрастните.
Има и семейства, в които родителският стил на възпитание е твърде либерален.
Родителите удовлетворяват всички потребности на своето дете, не го контролират и
наказват.

Разпределение на изследваните родители по възраст
Родителите на изследваните от нас ученици са млади и разпределението им по
възраст може да се проследи на Фиг. 1.
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Прави впечатление, че най-висока активност и интерес към изследването са
проявили родители на възраст до 30 години, както и това, че с напредване на възрастта
броят на участниците в анкетата спада. Това може да се дължи на различни причини,
като основната според нас е тази, че родителите са се отзовали на нашия тест по молба
на своите деца.
Разпределение на изследваните родители по образователен ценз
Резултатите от проучването сочат, че 27,30% от анкетираните родители са с
начално образование, 18,20% от тях са със средно образование и едва 6% са с висше
образование. Най-голям е процентът на родителите, които имат завършено основно
образование – 48,50% (вж. Фиг. 2).
Разпределение на родителите по образователен ценз
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Тези съществени различия в образователния ценз на родителите определят и
различното им отношение към училището.
Тестът за отношението на родителите към децата беше предоставен на вниманието
на родителите на обща родителска среща, без да се задължават да попълват въпросника,
ако не желаят. Считаме, че доброволното участие води до по-голяма обективност на
резултатите. На родителите бе разяснено, че тестът има за цел да провери, как биха
действали в някои ситуации от тяхното ежедневие и че в случая добри и лоши отговори
няма – те са такива, каквито ги приемат и разбират.
Въпросникът предназначен за учители, следваше да разкрие техните очаквания от
взаимодействията „учител – родители на ученици от начална училищна възраст”,
възможностите за сътрудничество и партнъортво със семействата на малките ученици,
готовността на родителите да се включат в цялостната дейност на класа и училището.
Така бащите и майките да станат по-преки участници в единния учебно-възпитателен
процес, да се включат по-пълно в работата на малките ученици, пред които застават
много и трудни задачи. Въпросите за учители са „закрити”. Това улеснява обработката
на информацията.
Въпросникът за учители съдържа 15 въпроса. Той е попълнен от 30 учители.
Първите два въпроса са свързани с възрастта и образователния ценз на изследваните.
Попълнените данни показват, че: при учителите разпределението по възраст е: до
25 год. – 5%, до 35год. – 15%, до 45 год. – 52% и над 45 год. – 28% .
Прави впечатление ниският относителен дял на млади учители . Това може да
е израз на отлив от учителската професия и че младите хора предпочитат други, вероятно
„по-престижни” и доходоносни професии.
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Образователният ценз на учителите показва, че преобладават висшистите. Този
факт става от една страна благоприятен за търсене на повече дълбочина и обективност
на изследователските резултати.
На въпрос № 15 „Какви са взаимоотношенията със семействата“ – 65% от
учителите отговарят положително. Това говори за силната връзка между семейството и
учителя.
Професионално-педагогическата компетентност на учителя е диференцирана
според четири „глобални ключови структури”, определени от Ст. Жекова и сътрудници:
педагогическа общителност (комуникативност), педагогическо творчество,
педагогическа наблюдателност и емоционална устойчивост - 34,56%. (Жекова, Ст.
И др., 1992 : 126)
Въз основа на литературния обзор и резултатите от проведеното изследване може
да бъдат формулирани следните изводи:
Родителите имат положително отношение към децата си и между тях няма голяма
психологическа дистанция. Проявяват интерес към детските занимания, поощряват
самостоятелността и инициативността на децата, но в отношението им към тях
преобладава контролът, строгостта и забраната, както и изискването за безпрекословно
послушание. Макар и малък процент, има и родители, които са твърде либерални в
отношенията си с детето и не осъществяват достатъчен контрол.
Извършените и представени емпирични анализи, тълкувания и оценки, както и
предложения модел на родителските нагласи и тактики към началното училище и
образованието въобще, логично оформиха следните обобщени изводи:
 Преди всичко, че нагласите (установките) възникват винаги в резултат на
взаимодействието между потребност и определена ситуация. Това взаимодействие се
решава в дейност със собствените и разновидности и начини на осъществяване. В случая
с родителите и тяхното място в образователната дейност на децата им през началната
училищна степен. Релацията „потребност - ситуация” се свързва с развитието и
утвърждаването на малките ученици в трудните условия на започващо образование и
училищен начин на живот;
Посочената релация „потребност – ситуация” носи определени своеобразия,
свързани с възрастта и учебния опит на децата, с отношението им към училището и
учебно-възпитателния процес, с впечатленията и оценките на работата в училище. Д. Н.
Узнадзе класифицира тези нагласи като „импулсивни” и „обективиращи”, т.е. спонтанни,
динамични и предимно емоционални, осъзнати и премислени.
 Съвременното българско семейство има своеобразия, произтичащи от
променените икономически, социални и политически условия в страната ни. То става поадекватно към тези промени, по мобилно – като рефлексия на изменящата се
икономическа система с всичките и своеобразия и следствия, както и на ярката
демократичност и освободеност в претенциите и изискванията на хората.
Всичко това от една страна осигурява по-добри възможности за
индивидуализиране и реализация. От друга страна обаче, засилва отговорността към
всеки член на семейството и неговите обособени роли, в преодоляване на затрудненията
и успешното им решаване.
 Измененията на родителските тактики към началното училище са свързани
преди всичко с взаимоотношенията „родители - деца” в семейството. Там стоят
специфичните и трайни корени на тези тактики, както и собственото им структуриране
и актуализация;
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 Началното училище и съответно първата степен на средното образование има
своите качествени измерения. Децата не са просто най-малките ученици, не са и само
начинаещите в учебно-възпитателния процес. Характерестиките и собствената им
динамика в границите на четирите години в началното училище са ярки и неповторими.
Този факт налага вътрешна диференциация на училищната дейност във всяка обособена
единица – учебен клас и отделен ученик.
Първокласниците правят многоизмерен скок в развитието си с ярки социалнопсихологически и педагогически акценти. Нови са за тях ситуациите, взаимодействията
и собствената им типология, ролевите функции, водещата дейност, методите и формите
на образователните взаимодействия. Това води до преобразуване на дейностната и
поведенческата конструкция на децата. Смисълът и измеренията следва да се познават
от двете страни – учители и родители. При това не само общовъзрастово и груповоучилищно, но и индивидуално. В този смисъл непосредствените връзки на тези страни
стават належащи и многопосочни.
 Насочеността на родителските нагласи и тенденциите в тяхното развитие, влияят
върху цялостното родителско поведение и отношение към училището и извън него.
Получават и непосредствено влияние върху единния облик на образователновъзпитателния процес, а от тук и върху поведението и позициите на родителя.
 Голяма част от родителите робува на неадекватни на времето и условията ни
стремежи и изисквания. Те акцентират послушанието като водеща позиция и качество
на малките ученици. Независимо, че в смисъла на това изискване често стои вслушването
в учителя и неговите задачи, като поведенческа категория то може да се изяви и като
противопоказно. По собствената си лексика послушанието налага подчиненост без
личното премисляне и оценка. Такава позиция е подтискаща и не дава простор за
индивидуална реализация, за становище и изисквания както към другите, така и към себе
си. Въпреки, че са твърде малки и неопитни, децата трябва да възприемат и да привикнат
с този принцип.
 Очакванията и претенциите на родителите към началното училище и учителя са
високи и многоаспектни: към организацията на работата, към пряката образователна
политика на съответното училище и съществуващата образователна атмосфера, към
професионално-педагогическата компетентност нацелия учителски състав и преди
всичко, към учителя на собственото дете.
Едно научно изследване поради своята ограниченост във времето, обектите и
задачите, не е в състояние да реши глобални проблеми на теорията и практиката.
Неговата заслуга понякога е в това, че поставя на преоценка известни факти или
разглежда познати явления от нови аспекти.
Проведеното изследване и получените резултати потвърждават значението на
проблема за родителските нагласи и тактики към началното училище. Както
анализираната литература, така и представените изследователски резултати дават
относително точен и обоснован отговор на този проблем, разкриват трудностите и техния
характер. Систематизираните данни показват действителните затруднения на двете
страни при създаването и функционирането на новия тип отношения и при
актуализирането на всичките им своеобразия, изисквания и стратегии от позициите на
самите родители.
В резултат на проучването се извеждат съществени изводи за теорията и
практиката. Те се отнасят както до сравнителния научно-теоретичен анализ на
литературните данни, така и до резултатите от проведената експериментална работа.
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Конкретните изводи от емпиричното изследване са свързани с общата цел и
диференцираните задачи на изследването.
Изводите имат пряко отношение към формирането, утвърждаването и
актуализирането на родителските нагласи и произтичащите от тях конкретни родителски
тактики към началното училище.
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ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ШВЕЦИЯ
Кремена Д. Дянкова

Образователната система на България е търпяла и търпи промени, които невинаги са
успешни. В настоящия момент тя се нуждае не само от реформа, а и от модернизиране, което да
й отреди достойно място сред останалите европейски образователни системи. Основната идея
при реформите трябва да бъде свързана с повишаване качеството, което пряко да кореспондира
с европейските стандарти и критерии за нивото и качеството на образованието, образователния
минимум и общообразователна подготовка, както и международното признаване на дипломите.
За да могат да се анализират негативите на българската образователната система и да се
търсят варианти за справяне с тях, или дори да се открие само посоката, както и да се подчертаят
положителните й страни, е необходимо тя да бъде съпоставена с добре работеща в настоящия
момент образователна система, като тази в Швеция.
Днес България прилага смесен модел на обучение на учителите. В част от програмите
специфичната професионална подготовка, свързана с теорията и практиката на преподаване, се
предлага успоредно с базовата подготовка по дадения предмет. Като алтернатива тази
професионална подготовка може да се получи и след края на общото обучение.
Учителите в състава на предучилищното образование и училищно образование имат висше
образование, образователно- квалификационна степен "специалист по ...", "бакалавър" или
"магистър" и квалификация за осъществяване на административни и педагогически функции.
Професионална квалификация "учител" се придобива във висши училища, които отговарят на
изискванията на Закона за висшето образование и на наредбата за единните държавни изисквания
за придобиване на професионална квалификация "учител".
Професионална квалификация "учител" може да се придобива от студенти по
специалности на образователно- квалификационна степен "специалист по ...", "бакалавър" и
"магистър", като обучението се организира в съответствие с държавните изисквания за тези
специалности и с изискванията на наредбата.
Лицата, за които се организира и провежда практическа подготовка (хоспитиране, текуща
педагогическа практика и стажантска практика) в детските градини и училищата и които
самостоятелно участват в образователния процес под ръководството на учител- наставник, са
стажант-учители. За стажант- учителите, които не заемат учителска или възпитателска длъжност,
практическата подготовка се организира от висшето училище, в което се обучават за
придобиване на професионална квалификация "учител", и се провежда в детска градина или в
училище, с което висшето училище има договор. За стажант- учителите, които заемат учителска
или възпитателска длъжност в институция в системата на предучилищното и училищното
образование, но не притежават професионална квалификация "учител" и се обучават във висше
училище, за да я придобият, самостоятелното участие в образователния процес се осъществява
чрез изпълнението на нормата за преподавателска работа като част от трудовите им задължения
и се зачита за проведена практическа подготовка, което се удостоверява от директора на
институцията и от учителя- наставник.
За организирането на практическата подготовка висшето училище, което осъществява
обучение за придобиване на професионална квалификация "учител", сключва договор с детска
градина или училище за провеждане на практическата подготовка на стажант- учителите, в който
се определят условията, редът и задълженията на страните. Договорът за всяка учебна година се
сключва между ректора на съответното висше училище и директора на детската градина или на
училището, където ще се провежда практическа подготовка, не по-късно от 30 септември на
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календарната година. Директорът на детска градина или на училище, с които е подписан договор,
организира провеждането на практическа подготовка, като осигурява необходимите условия за
самостоятелното участие на стажант- учители в образователния процес и в срок до 15 октомври
предоставя на ректора на съответното висше училище:
1. списък с учителите, заявили желание да бъдат наставници и одобрени от директора след
решение на педагогическия съвет, с формираната им норма за преподавателска работа за
съответната учебна година по групи или паралелки по класове;
2.информация за броя на децата и учениците по групи и паралелки от съответните класове;
3. информация за материално- техническата база и за допустимия брой стажант- учители,
за които може да бъде осигурен учител- наставник.
Учителят- наставник е педагогически специалист, който заема длъжност "старши учител"
или "главен учител" и писмено е заявил желание да бъде наставник на стажант- учител.
Директорът на детската градина или на училището съдейства за сключване на договор между
висшето училище и определените учители- наставници не по-късно от 30 октомври на
календарната година. За изпълнение на задълженията по отношение на стажант- учителите,
учителят - наставник получава допълнително възнаграждение, определено в договора с висшето
училище. Директорът на детската градина или на училището, в което ще се организира и
провежда практическа подготовка, със заповед разпределя стажант- учителите между
определените учители- наставници, с които висшето училище е сключило договор.
"Стажант-учителите" осъществяват практическата подготовка под непосредствено
наблюдение и ръководство на:
1. "учител- наставник" от детската градина или от училището, където се организират и
провеждат съответните форми на обучение;
2. преподавател от висшето училище.
Прием за първоначална учителска подготовка
Приемът в педагогичска специалност варира според учебното заведение, но най- често се
използва приемен изпит по един учебен предмет по избор, като често е възможно използването
на оценката от държавните зрелостни изпити вместо приемен изпит.
Макар и професионалните профили на преподавателите, подготвящи учители, да са
разнообразни, изискванията за упражняване на професията им не се различават от тези на
останалите университетски преподаватели. Не се изисква учителска правоспособност.
Назначаване на учители
Свободните работни места за учители се обявяват от директорите на детските градини и
училищата в бюрата по труда, регионалните управления на образованието и агенции по труда.
Процедурите за избор на учителите са децентрализирани. Училището носи отговорност за тях,
"открит подбор". Този подход позволява на учителите да избират учебни заведения, където могат
да намерят реализация.
Учителите в Република България се назначават на „длъжността” в съответствие с общото
трудово законодателство. Видовете договори са: за неопределено време, който е най-защитаващ
работното място; за определено време, като това може да е времето, което е за изпитателен срок,
и граждански договор, който се сключва за възлагане на определен обем от работа с непостоянен
характер. При назначаването си учителите освен трудов договор подписват длъжностна
характеристика, с която се запознават с правата и задълженията си, както и Етичен кодекс за
работа с деца.
Лицата, които успешно са завършили висши училища и са придобили образователноквалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и за първи път влизат в образователната
система, се назначават като "младши учители". В изпълнение на задълженията си са
подпомогнати от "старши учител" и под негово ръководство подобряват практическата си
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компетентност и се адаптират към образователния процес, съответно към процеса за
предучилищното възпитание и подготовка на децата в групата.
На лице, заемащо длъжността "младши учител" в училище, по изключение може да се
възлагат задължения като класен ръководител, както и задължения, свързани с организацията и
с провеждането на извънкласни форми и дейности, когато организацията в училище не позволява
класното ръководство и извън класнатадейност да се осъществяват само от лица, заемащи
длъжностите "учител", "старши учител" и "главен учител". На лице, заемащо длъжността
"младши учител", по изключение може да се възлага работа с деца от задължителната
подготвителна група или от подготвителния клас, когато организацията в детската градина или
училището не позволява тази дейност да се осъществява само от лица, заемащи длъжностите
"учител", "старши учител" и "главен учител”.
Учителите, които не бъдат назначени на постоянна работа, могат да заемат временно
длъжността на отсъстващ учител. Добра практика през последните години е програмата "Без
свободен час", която се реализира по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Тя
е свързана с финансиране на часовете на учители – заместници, които се налага да вземат
часовете на отсъстващ учител, докато се намери трайно решение на проблема.
Професионално развитие на учителите
Повишаване на квалификацията е възможно в следните нива:
• индивидуално;
• училищно;
• регионално;
• национално.
Дейностите, свързани с последните три нива за повишаване на педагогическата
квалификация, се организират и координират от:
училищата - директор на училището, детската градина или обслужващото звено;
регионалните управления на образованието.
МОН и РУО към
МОН разработват годишни програми за квалификация на
педагогическите кадри на регионално равнище и възлагат да организират съответните дейности.
Училищата са длъжни да имат план за продължаващо професионално развитие за целия
училищен персонал. Финансирането се осигурява в рамките на бюджета на училището, детската
градина или обслужващото звено, от собствени приходи, дарения и др.
Възможни форми на дейности могат да бъдат:
• проблемна група;
• семинар;
• практикум;
• тренинг;
• лекторски курс;
• школа;
• научно-практическа или методическа конференция;
В България продължаващото професионално развитие (ППР) се смята и за професионално
задължение на учителя. Освен това, ППР е задължително изискване за повишение и увеличение
на заплатата.
В основните звена на университетите се организират и квалификационни курсове за
повишаване квалификацията, както и за разширяване или промяна профила на придобитата
специалност по учебни планове и програми, които в зависимост от вида на обучението се
разработват и одобряват на академично ниво, от МОН или съвместно.
Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентностите при
последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на
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степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието. Основа за кариерно
развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни
кредити, придобитата професионално- квалификационна степен, както и резултатите от
атестирането им. По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионалноквалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите
специалисти независимо от учителския стаж.
Работните места за длъжностите, както и възможностите за присъждане на степените в
държавните и общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностно
развитие се определят и утвърждават от директора на институцията в рамките на числеността на
педагогическия персонал и на средствата от делегирания бюджет. За детски градини и за
центрове за подкрепа на личностното развитие, които не прилагат системата на делегираните
бюджети, числеността на педагогическия персонал, включително и на длъжностите, както и на
възможностите за присъждането на степените, се утвърждава от финансиращия орган. За
частните детски градини и училища, включени в системата на държавното финансиране,
числеността на педагогическия персонал, включително и на длъжностите, както и
възможностите за присъждането на степените, се определят от съответните органи на
търговското дружество, на юридическото лице с нестопанска цел или на кооперацията.
Лицата, които постъпват за първи път на учителска или възпитателска длъжност и не са
придобили учителски стаж, се назначават на длъжност "учител", съответно "възпитател". Лицата,
заемащи длъжност "учител" или "възпитател", при изпълнение на задълженията си се подпомагат
от наставник, който ги мотивира за професионалното усъвършенстване и кариерното развитие,
като оказва методическа подкрепа за:
1. ефективно включване в образователния процес, като под негово ръководство
усъвършенстват практическите си компетентности;
2. изпълнение на функции на класен ръководител или на ръководител на група;
3. изпълнение на задължения, свързани с организацията и с провеждането на допълнителни
форми на педагогическо взаимодействие или дейности, свързани със занимания по интереси;
4. работа с родители, с други участници в образователния процес и с представители на
заинтересовани страни;
5. адаптирането към образователната среда и др.
Длъжностите "старши учител" или "старши възпитател" се заемат от лица, които освен
завършено висше образование и професионална квалификация, необходими за заемане на
длъжността.
1. заемат длъжността "учител" или "възпитател";
2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити за всеки преминат
период на атестиране;
3. имат придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен;
4. (В сила от учебната 2021/2022 г.) имат оценка от последното атестиране не по-малко от
"отговаря на изискванията";
5. имат 10 години учителски стаж.
Длъжността "главен учител" или "главен възпитател" се заема от лица със завършено
висше образование на образователно- квалификационна степен "магистър" и професионална
квалификация "учител", които:
1. заемат длъжността "старши учител" или "старши възпитател";
2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити по за последния период
на атестиране;
3. имат придобита трета, втора или първа професионално- квалификационна степен;
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4. (В сила от учебната 2021/2022 г.) имат оценка "образцово изпълнение" от последното
атестиране.
Педагогическите специалисти, на които са присъдени втора или първа степен, изпълняват
и задължения, свързани със:
1. оказване на методическа или организационна подкрепа в случаите по чл. 228, ал. 6, т. 2
и 3 и ал. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование на лица, които заемат
съответната длъжност;
2. участие в разработването на проекти на нормативни документи, на учебни програми и
др.;
3. участие в разработване на образователни стратегии на общинско, регионално и на
национално ниво.
[Закон за предучилищното и училищното образование, обн.,ДВ, бр.79 от 13. 10.2015г., в
сила от 1.08.2016г. https://www.mon.bg/bg/7 ]
С новите промени е въведено и допълнително сертифицирана на учителите. Такива
документи ще са необходими за учителите в училище и в детските градини.
Доучилищна образователна степен. За доучилищното равнище на образование педагози
и учители се подготвят в университети и университетски колежи в курсове от две и половина
години продължителност. Ако образоващият се вече работи в съответната доучилищна
институция като придружител на деца, този срок се редуцира с шест месеца, тъй като се е
образовал в подобна програма в средното училище. Съществуват също и специални курсове за
билингвистични студенти, които биха искали да работят с деца на граждани с чужд произход.
Към тях се причисляват и са̀мите, за които има специални курсове за университетския колеж
Лулео и Норвегия. Що се отнася до гледачките във фамилните центрове за деца, те трябва да
преминат през въвеждащ курс от 90-100 часа или по- продължителен курс за придружители на
деца.
Основно училище. Студентите, които желаят да работят в системата на основното
училище, получават образованието си в университетите и университетските колежи. В съгласие
с решение на парламента от 1988г. първоначалната схема на този вид образователна подготовка
се реформира през1988/1989 академична година.
Образованието на учителите за ралични равнища на образователната система:
Образование на преподаватели за средното образование за възрастите 12–14 г.
Образование на преподаватели за 9- годишното основно училище 8–11 г.
Образование на учителите за доучилищнаобразователна институция 0–7 г.
До реформата е имало няколко различни програми за образование на учители по основните
предмети в основното училище. Класните учители за 1–3 клас и 4–6 класа се подготвяли в
различни интегрирани програми, а учителите по различнитен предмети от 7. до 9. клас са
получавали университетска и колежанска диплома, в която е присъствала оценка за успешно взет
едногодишен курс по теория и практика на образованието.
От юли 1988г. има само една интегрирана програма с цел облекчаване на кооперацията
между образоващите в интегрираните работни единици. Има две ориентации в тази програма,
които подготвят учителите за класовете, съответно от 1. до 7. клас и от 4. до 9. клас. За всички
подготовката по теория и практика на образованието отнема 1 година (40 точки или 40- седмици
обучение с пълна натовареност). Програмата за подготовката на образоващи за работа в 1.–7.
клас отнема 3,5–4 години. Студентите могат да изберат между три различни вариации на
основния учебен план и могат да специализират също в областта на два различни учебни
предмета. Студентите, избрали учителската подготовка за 7.–9. клас, могат да специализират в
една от петте области, като в зависимост от специализацията си следват от 3,5 до 4,5 години. Те
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имат право да разширят обучението по техните учебни дисциплини с цел да се квалифицират и
за средното училище.
Учителите, които се подготвят за осъществяване на изправителни дейности в
образователната система, завършват разширена с една или повече години програма след
съответно образование за преподаване в съответното училище.
Бъдещите учители по практически и артистично ориентирани учебни предмети се обучават
в отделни програми. Те могат да специализират в една област, но могат също в рамките на
програмата за подготовка за основното училище да комбинират по избор техния учебен предмет
с още един или два други.
Средно училище. Студентите, следващи програмата за преподаване в средното училище,
след получаване на университетска степен за два или три учебни предмета изучават една година
теория и практика на образованието. След реформата през академичната 1988/1989 г. учебната
програма по английски, френски, немски езици е разширена в две години пълно образование (80
точни), което всъщност е удвояване на учебното време. В средното училище работят много
учители, които са с докторска научна степен. Професионалното образование в средното училище
се осигурява от учители с високо икономическа и техническа квалификация.
Всички студенти, подготвящи се за учители и възпитатели , задължително участват в
държавна педагогическа практика, която варира в зависимост от характера на образователната
програма, в която е включен студентът.
Съществуват редица квалификационни курсове за действащите педагози и образователи.
Университетите и университетските колежи организират различни курсове с продължителност
от 1 до 20 седмици. Около 12% от всички учители и възпитатели участват в тях всяка година.
Локалните образователни власти решават кои учители да бъдат изпратени. В допълнение, всички
учители в училищата са задължени да вземат участие в петдневни квалификационни курсове
всяка година.
Българската образователна система се нуждае от незабавна реформа, с която да се подобри
качеството на образованието и да се повишат резултатите от международните изследвания
(PISA).
И в двете образователни системи има положителни утвърдени характеристики, които
трябва да бъдат запазени, но съществуват и такива (особено в българската образователна
система), които се нуждаят от навременни и безкомпромисни промени, за да се повиши трайно
качеството на образованието.
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Закон за предучилищното и училищното образование. // ДВ, №79, 13.10.2015; в сила от
01.08.2016 (https://www.mon.bg/bg/7).
5. Закон за местно управление и местна администрация (ЗМУМА).
6. Михова, М. Управление на училищното образование – тенденции и системи. Пловдив:
Астарта, 2011.
7. Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучениетона учениците.
8. Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти.
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ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ВИОЛИНО ПРИМО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА
ОБУЧЕНИЕТО
Кремена М. Стоянова

В изследването се изясняват възгледите на българския учител реформатор Виолино Примо
за организацията на обучението. Разкриват се идеите му за творческо обучение, в която основна
форма е играта.
Виолино Примо е дългогодишен практик. Своите идеи той изпробва като народен учител
и те са се превърнали в негово дълбоко убеждение. Отвратен от шаблона, насаждан при
обучението в съвременното му училище, той търси да разбие закостенялостта на учебната
програма и работи с вдъхновение.
Виолино Примо иска училището да бъде такова, каквито са децата, да отразява пълно и
точно детския живот. Стига се до своеобразна идеализация на детето, което по рождение е богато
с творчески възможности, поради което трябва да се отнасяме към него с дълбоко уважение и
вяра и да му осигурим пълна свобода на проявление.
Според Виолино Примо в училищната стая детето трябва да се чувства свободно, а
обучението да е негово собствено преживяване. „Да, в училищната стая трябва да се вкара
„детският живот“! Детето трябва да живее свободен, естествен живот и в училището, то трябва
да чувства всеки час, че училищната работа, че обучението е негово собствено преживяване,
негово дело“ (Примо, 1927:23).
Програмното съдържание трябва изцяло да се нагоди съобразно детските интереси и
желания. Децата сами трябва да решат какво и в какъв ред да учат (Бояджиева,1994:82,83). „Тук
децата сами си налагат обучението, сами си налагат даже известен ред при работата, която те
смятат за свое лично дело. Такова обучение е винаги приятно, желано, резултатно.
Принудителното обучение ние смятаме за чиста арестанщина, на която противопоставяме
разумното човешко възпитание и обучение, което се явява естествено и неизбежно следствие от
създаденото настроение“ – споделя Виолино Примо (Примо,1912:29).
Виолино Примо разглежда обучението като свободно творчество за детето, подтиквано от
творчеството на учителя. Той изтъква, че детето е весело, жизнерадостно, безгрижно същество,
а училището място за деца. Затова в него следва да присъстват смехът и веселието, а обучението
да бъде свободно, непринудено, приятно и весело. „Специфичните признаци на училищното
обучение напълно липсват. Не се чуят громки въпроси и отговори, децата даже не стават прави,
когато говорят. Едно дете започне, друго допълни, трето завърши, четвърто прави бележки и
критики, друго някое спори“….Няма „ред“, няма „системност“…Няма команда, няма
предупреждавания“ – казва В.Примо (Примо,1912:196).
В основата на обучението В. Примо поставя играта, която нарича „душа на детския живот“.
Според него самата училищна работа трябва да приеме формата на игра, следователно определя
играта за основна форма на обучение в училище. Той се опитва да покаже предимствата на
занимателното обучение-игра пред систематичното обучение според изискванията на класно урочната система (Бояджиева,1994:86). „При моето обучение − казва Примо – самата училищна
работа взема форма на игра – обучението се извършва под форма на весела, приятна и свободна
игра“ (Примо,1927:12).
В разказа „ Весели часове“ В. Примо ни представя „игричка на думи“: „Да ,,Пemлю и
Пъструшкa" е една хубавичка, забавителна „игричка на думи“. Тя е една от моите „приказчици
– игри“, които аз употребявам твърде много в първите дни, за да развържа устата на плахите
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първачета, да поизостря езичетата детски, да се сближим и запознаем. В продължение на цял
месец ние нямаме други езикови упражнения освен „игричките с думи“ (Примо,1922:29).
Според реформатора именно първите дни в училище трябва да покажат, че „училището не
е нито затвор, нито зверилница, нито манастир за аскети и бездушни същества“
(Примо,1935:126). Той иска да направи прехода от дома в училище незабелязан. „Моята първа
задача бе да направя най-незабелязан прехода от дома в училището. Аз не исках да плаша и скова
малките птички в неизбежните „законни рамки“ на училищния живот… За мене бе необходимо
първо да спечеля любовта на тия палавчета, да се сдружа с тях, макар в ущърб на училищните
порядки“ – споделя Примо (Примо,1912:194).
Виолино Примо е сигурен, че когато има непринуденост, либералност, спонтанност в
училищната атмосфера, тогава училищната работа ще бъде лишена от ред и програмност, ще
бъде случайна и безмислена, но тя ще бъде „една пълна форма на живот“ (Примо,1909:319). И
когато училищният звънец удари, децата ще изпитат недоволство, че е свършил часът и ще
излязат от училищната сграда доволни и изпълнени с желание по-скоро да се върнат.
Играта е средство, което природата е създала, за да възпита подрастващото поколение –
смята В. Примо . „Училището трябва да върви по стъпките на природата, а върви ли то по нейните
стъпки, тогава, без друго, ще трябва да отдели широко място в обучението и възпитанието за
игрите“ (Примо,1927:13). Педагогът разкрива голямата роля на играта за социализацията на
детето и подготовката му за живота. „Играта дава възможност на детето да се вживее в социалния
бит; играта формира и развива социалните заложби у индивида; играта дава единствения
свободен и безопасен път за развитие на творческите сили у детето; играта го подготвя за живота;
играта изяснява и разкрива пред детските очи пълната действителност; тя го спасява и запазва от
слепите жестоки сили на действителността и живота, без да го отчуждава от социалното
съдържимо“ (Примо,1927:22,23).
В. Примо се обявява против това да „заковаваме“ децата на чиновете по цели часове, те
трябва да играят свободно, да се разхождат, защото „движението е живот, и животът е движение“
(Примо,1922:33). „Едничката моя голяма грижа, едничкото ми желание всякога е било – да
канализирам, да запазя и използувам непотушимия стремеж към движение у малкото школниче“
– пише той (Примо, 1922:33).
Друга основна форма за организиране на обучението са екскурзиите като средство
учениците да отидат „далеч от затъпителното и убийствено книжно учене“, за повече живот при
обучението. Само по този начин може да се постигне „вдълбочаване на знанията, разширяване
на погледа, изучаване индивидуалността на децата“, емоционално преживяване и пр.
(Бояджиева, 1994:87).
Всеки учебен час представлява духовна наслада за учениците, учебните часове не се
спазват строго – „Нашият „час“ почна от сутринта и свърши до обяд!... Без „часове“… без
„програма“! (Примо,1927:69).
„Днес е вторият учебен ден. Програмата? Кой знае пък, какво ли ще рече програмата? По
дяволите! Защо ми е тая смешна програма, щом тя къса моята работа на „парченца от 40
минутки“? „Та, въпреки всякаква програма, днес целия ден ще посветим на смятането и на
обиколки из дюкяните, и на веселите беседи! Нека съска ядно програмата от стената и да ни
плаши с „критиците“ , ала инък за нас е невъзможно да работим – па и време е вече да се разбере,
че не само с такива програми се работи, ами и „предметно“ (Примо,1927:46,47).
Виолино Примо е открил, че обучението може да се води под формата на детска
подражателна игра. Една от тези игри, въведена от В. Примо, е „Играта на дюкянче“, която е
израз на педагогическите му идеи за „весело и непринудено обучение, изхождайки винаги от
детската душа“ (Примо,1927:57). „Играта на дюкянче“ - според В. Примо, дава всички
необходими елементи за весело, приятно и игриво обучение. „При дюкянчето обучението става
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живот; тука детето не е чуждо за обучението, ами слива своя живот с училищната работа. Самото
обучение се обръща на детско преживяване“ (Примо,1927:58).
В основата на учебната програма стоят игрите, приказките, песните, моделирането,
рисуването като изцяло се отхвърля предметното обучение. В учебния план се включват ония
предмети, които въздействат върху фантазията. Отношенията между учителя и учениците се
отличава със свобода и непринуденост. „Учителят трябва да работи като художник – свободно,
непринудено, с увлечение и любов…да бъде артист в своя занаят….да извика, с каквито средства
може – детското желание….да ангажира – предварително или в самото развитие – детския дух
така, че всичката по-нататъшна работа да произтича от възбуденото чувство, от разбудения
интерес, от подтикнатата воля на самите деца… (Примо,1912:67, 68).
Важното не е да се постигнат (в края на часа) някакви резултати, учениците да могат да
направят самостоятелно едно две схващания на преподаденото, да повторят правилото или
закона, разработен през часа, а важното е да се подтикнат към творчество, към продуктивна
мисъл (Бояджиева,1994:79).
Увлечен в търсенето на нови „творчески“ , занимателни и интересни форми и методи на
обучение, В. Примо достига до отричане на всички психологически и логически моменти в
учебния процес. Той защитава с искреност правата на детето, възмущава се с дълбока убеденост
от задушаващия детската активност формализъм, реагира против шаблона и закостенялостта.
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ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ
Мариан Славов, Светлозар Вацов

Определение и подходи
Обучението на персонала може да се дефинира като системен процес на обогатяване на
знанията, уменията и нагласите на заетите с цел да се усъвършенства тяхното трудово
представяне в длъжностите, структурното звено и организацията. То е съвкупност от дейности
за получаване на знания и умения, морални ценности и разбирания за света и живота, чрез които
хората се подготвят за изпълнение на разнообразни роли в обществото, както и на знания и
умения, които дават възможност за работа в определена област.
Квалификацията е съвкупност от дейности за получаване на знания и умения, чрез които
се развива потенциалът на хората и се създава предпоставки за тяхното по-нататъшно
професионално развитие и израстване. Системата за квалификационно усъвършенстване в една
организация има за цел чрез предаване на нови знания, опит, способности и умения да промени
поведението на работника или служителя по такъв начин, че то да отговаря в по-голяма степен
на нуждите на организацията за осъществяване на целите й.
Самото квалификационно усъвършенстване представлява обект на оценка – в световната
практика оценката за това какви са постиженията на даден работник или служител по пътя на
квалификационното си усъвършенстване за даден период влиза като един от елементите при
крайната оценка на персонала.
Системният подход към тази важна функция предполага следната последователност:
 откриване и анализиране на нуждите от обучение;
 определяне на целите на обучението;
 подготовка на планове и програми за обучение;
 определяне на обучаващите и на изискванията към тях;
 избор на методи, техники и форми на обучение;
 контролиране на процеса на обучение;
 определяне ефективността на този процес;
 усъвършенстване на процеса на обучение и осигуряване на неговата непрекъснатост.
Фактори, оказващи влияние върху квалификацията
В най-общ план могат да се формулират няколко условия, необходими за успешно
съставяне и реализиране на планове и програми за обучение:
1. Индивидът трябва да е мотивиран да се учи, а той ще бъде мотивиран, ако мисли, че ще
има полза от това.
2. Обучаваният трябва да получава задоволство от обучението.
3. Пред обучавания трябва да се поставят стандарти на изпълнение и цели за постигане.
4. Обучаваният се нуждае от насочване и от обратна връзка как се справя.
5. Обучението трябва да бъде активен, а не пасивен процес. Хората се учат най-добре,
когато вършат нещо, а не просто като слушат.
6. Техниките на обучение да бъдат съобразени с индивидуалните цели и нужди на
отделните участници.
7. Да се прилагат разнообразни методи на обучение, за да се поддържа интересът на
обучаваните.
8. Да се предостави достатъчно време на обучаваните, за да възприемат наученото и т.н.

88

Съвременните информационни и съобщителни технологии, аудио-визуалната и
компютърната техника позволяват индивидуализация на обучението, развитие на мисловните и
организационните способности на обучаваните.
Наред с методическата подготовка и индивидуалния подбор, на програмите за обучение,
важен резерв за повишаване интензификацията на учебния процес са подходящите методи на
обучение, прилагането на съвременни технически средства, ориентацията на програмите за
обучение към решаване на конкретни задачи на организациите.
Всеки съвременен ръководител е наясно, че за да постигне поставените си цели, трябва да
разполага с добре подготвен и качествен персонал. Това съответно важи и за училищата −
директорът трябва внимателно да подбира учителските кадри, а и самият той да се изгради като
истински образователен мениджър на съвремието, да познава различни управленски
методологии, стратегии и подходи, да владее техники за управление на образователната
институция, която оглавява. Най-важното, което трябва да знае всеки ръководител на
организация (в случая директорът), е, че работата на самата организация е в ръцете на персонала
й. Изискванията към педагогическите кадри постоянно се повишават, към квалификацията им
също. В днешното забързано време технологичните промени са факт, а това изисква нови знания
на персонала, които да са включени в квалификацията му. Постоянно се повишават изискванията
към качеството на обучението, нарастват и изискванията на и към учащите се. Не са малко
случаите, в които учениците имат повече знания от учителите си, особено в областта на
компютърните технологии.
В сферата на образованието квалификацията би трябвало да бъде неизменна част от
работата на персонала, но уви, не е точно така. Наболял проблем в днешното образование е
недостигът на квалифицирани кадри по чужди езици и информационни технологии (ИТ). Поголямата част от педагогическите кадри или нямат средства да заплащат квалификационни
курсове, или още по-лошото – нямат желание за това. И тук не става въпрос само за учителите
по чужди езици и ИТ, а за учителското съсловие като цяло.
Учителят преди всичко трябва да бъде професионалист в областта си, а професионалист е
човек, който владее професията си, има лиценз да я упражнява и работи ефективно, като постига
непрекъснато положителни резултати. За да се случва това обаче, учителите би трябвало
перманентно да посещават курсове за повишаване на квалификацията си. Може би тук е мястото
да се спомене, че те нямат мотивация да го правят. Единственото, което би могло да ги мотивира,
е увеличаването на знанията им, но тъй като средствата, които ще вложат в един такъв курс, общо
взето, са невъзвръщаеми, то това не е достатъчен мотив.
Училището трябва само да създава условия и да мотивира учителите да повишават
професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна
подготовка.
Средствата за повишаване на професионалната квалификация на учителите се осигуряват
от държавния бюджет само ако се въвеждат нови или се променят съществуващите държавни
образователни изисквания. Условията за повишаване на квалификацията на педагогическите
кадри са описани в Наредба № 5 от 1996 г. на тогавашното МОНТ. В нея са описани: редът, по
който се придобива ПКС, кои кадри имат право да посещават такива курсове и да придобиват
ПКС, къде се осъществява самият процес и т.н.
Според Наредбата повишаването на квалификацията на педагогическите кадри има за цел
да осигури съответствие между социалната практика, потребностите на образователната система
и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри. Също така да дава
възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и за
тяхното професионално развитие.
Обучението за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри се осъществява в
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системата на висшето образование от български висши училища, създадени по ред, установен
със Закона за висше образование и от специализираните институти за повишаване
квалификацията на учителите.
Финансирането на курсовете за ПКС се осигурява в рамките на бюджета на училището,
детската градина или обслужващото звено, от собствени приходи, дарения и др.
Специализираните институти за повишаване квалификацията на учителите разработват
годишни планове за финансираното от държавата обучение за повишаване квалификацията на
педагогическите кадри. Плановете се утвърждават от министъра на образованието, науката и
технологиите.
В курсовете за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри,
които работят в системата на народната просвета. По смисъла на тази наредба могат да
повишават квалификацията си и да придобиват професионално-квалификационни степени.
Процес на планиране, координиране, управление и контрол на квалификацията
С Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и
другите педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование
се определя Държавният образователен стандарт за повишаването на квалификацията, за
усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно
изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.
Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от
специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации, както и от
обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на МОН.
Ученето през целия живот е насочено към актуализиране или усъвършенстване на
придобити и/или придобиване на нови допълнителни компетентности, което осигурява
съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното
развитие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с
националната, регионалната, общинската и училищната политика;
Процесът на планиране, координиране, управление и контрол на дейностите за повишаване
квалификацията на педагогическите специалисти се осъществява на национално, регионално,
общинско и училищно ниво.
На регионално ниво дейностите за професионална квалификация на педагогическите
специалисти се планират и организират от регионалните управления по образованието, които
разработват годишни планове за квалификация като част от годишния план в съответствие с
националната и регионалната политика, координират и контролират изпълнението им.
На общинско ниво дейностите за развитие на ключови компетентности на педагогическите
специалисти се планират и организират от общинската администрация в съответствие с
общинската образователна политика.
На институционално ниво квалификация се осъществява от институциите в системата на
предучилищното и училищното образование по план за квалификационната дейност като част от
годишния план за дейността на институцията и в съответствие с политики и приоритети,
определени в стратегията за развитието й. Контрол по изпълнение извършва директорът на
институцията и след обсъждане в педагогическия съвет утвърждава правила за организирането
и провеждането на вътрешно институционалната квалификация и участието на педагогическите
специалисти в различни форми за повишаване на квалификацията (НАРЕДБА № 12, 2016,чл.4244).

90

Подразделения на квалификацията
Квалификацията на педагогическите специалисти в зависимост от потребностите, целите
и съдържанието на обученията се подразделя на:
 Въвеждаща – за педагогически специалисти, постъпили за първи път на работа в
системата на предучилищното и училищното образование; за специалисти с прекъсване на
учителския си стаж за повече от две учебни години, както и при промяна на учебните планове и
учебните програми в училищата и на програмни системи в предучилищното образование .
Въвеждащата квалификация е насочена е към усвояване на знания и формиране на умения,
въвеждащи в професията и е ориентирана към адаптиране в образователна среда и за
методическо и организационно подпомагане на педагогическите специалисти;
 Продължаваща – насочена е към непрекъснато професионално и личностно
усъвършенстване на педагозите в рамките на ученето през целия живот. Целта е кариерното
развитие на педагогическите специалисти и придобиване на по- висока професионалноквалификационна степен; успешната им реализация чрез участие в краткосрочни обучения за
периодично актуализиране на знанията по съответния учебен предмет, за развитие на умения за
преподаване на ключовите компетентности, за познаване и прилагане на иновативни подходи в
образователния процес, за кариерно консултиране и ориентиране на учениците, за управление на
образованието и др.
Организационните форми, чрез които се осъществява продължаващата квалификацията,
са: курсове, семинари, професионални педагогически и психологически тренинги, школи,
практикуми, лектории, специализации, свързани с методическата, педагогическата,
психологическата подготовка на педагогическите специалисти. Продължаващата квалификация
завършва с придобиване на удостоверение за допълнително обучение/специализация или
свидетелство за професионално-педагогическа специализация.
За участие в обучения за повишаване на квалификацията на педагогическия специалист се
присъждат квалификационни кредити, като един квалификационен кредит се присъжда
за участие в обучение с продължителност 16 академични часа, подготовка, представяне и
публикуване на доклад в специализирано издание; научна или научна-методическа публикация
в специализирано издание.
Системата за натрупване на квалификационни кредити е мотивация за педагогическите
специалисти участие в ученето през целия живот, поради това че предоставя възможност за
кариерно развитие и придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен.
Съгласно чл. 229 от Закона за предучилищното и училищното образование от 1 ноември
2016 г. към сайта на Министерството на образованието и науката е създаден нов регистър на
одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти:
http://iropk.mon.bg. В регистъра е предоставена информация за обучаващите организации и
програмите, които предлагат, формата и продължителността на обучението. Всяка организация
обявява какви сертификати предлага, както и броя квалификационни кредити за всеки курс.
Според новия Закон за предучилищното и училищното образование и държавния образователен
стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, те
трябва да вземат минимум 3 кредита на всеки 4 години.
Според Държавния образователен стандарт за повишаването на квалификацията, за
усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно
изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие степените на
професионална квалификация са пет, като най-високата е първа. Регламентирана е и
процедурата за тяхното присъждане. Постигнатите компетентности от всеки учител се отразяват
в професионално портфолио, в което се отразяват постигнатите резултати.
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Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентностите при
последователно заемане на учителски длъжности, които са: учител, старши учител и главен
учител. Основа за кариерно развитие са: учителският стаж, получените квалификационни
кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от
атестирането.
Атестирането се осъществява на два етапа – самооценка и оценка от атестационната
комисия, по 50 критерия от областите на компетентност. 20 от критериите се утвърждават от
директора на училището след решение на педагогическия съвет в зависимост от вида на
образователната институция и стратегията за развитието ѝ. Атестационната комисия определя
крайната оценка от процеса на атестиране по петстепенна скала.
Умения на педагогическите специалисти
Квалификацията на преподавателите се развива в следните аспекти:
 Усъвършенстване на професионалните качества и умения за общуване
Използването на ефективни комуникативни умения са в основата на ефективното
преподаване. Един учител трябва да може да демонстрира подходящи писмени и устни
комуникационни умения, както и да предава съобщения чрез невербална комуникация. Яснотата
в презентациите, обратната връзка, посоката на обучение и определянето на цели допринасят за
способността на педагога да структурира и укрепва ученето. Комуникационните умения
позволяват на преподавателя да постигне тези цели и да предаде ентусиазма на обучаващите се
както по темата, така и по отношение на обучението. Учителят като учещ през целия живот
непрекъснато усъвършенства комуникационните умения със ученици, родители и колеги.
 Учителите трябва да притежават умения за критично мислене, трябва да могат да задават
подходящи въпроси, да събират съответната информация, да анализират ефективно и творчески
тази информация, да стигнат до достоверни заключения. Освен това учителят трябва да умее да
моделира и преподава процеса на критическо мислене и да вдъхновява учениците да бъдат
отговорни граждани. Учителят като учещ през целия живот непрекъснато разширява
практическите / опитни знания.
 Междуличностни умения
Учителят трябва да притежава междуличностни умения, които насърчават партньорското
сътрудничество. В непрекъснатия процес на учене учителят трябва да е готов да потърси помощ
или съвети от колегите си.
 Организиране и управление на класна стая
Организирането и управлението на класната стая представлява комплекс от дейности,
изискващи ефективни умения и поддържащи ефективни взаимоотношения. Учителят приема
проактивен организационен и управленски стил, който включва интервенции и стратегии,
предназначени да включват положителни очаквания, самооценка и растеж у учениците.
Учителите имат изключително важна роля в развитието на общото образование и на
специфичните умения за работа на учениците. За да отговорят на променящите се изисквания,
учителите имат нужда от добра подкрепа и възможности за непрекъснато професионално
развитие, включително от това да развият собствените си умения за учене през целия живот и да
си сътрудничат с колегите. Освен във формално и традиционно обучение би трябвало да участват
и в други форми на непрекъснато професионално развитие, които са насочени към партньорско
сътрудничество.
Учителската професия е ключова за обществото, тъй като се стреми да се справи със
социалните промени. Учителите трябва да бъдат обучени така, че да имат капацитета да се
справят с многото предизвикателства, налагани от съвремието. Педагогическите специалисти са
длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата си
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и повишаване резултатите и качеството на подготовката на учениците. Директорът на училището
е длъжен да осигурява необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите
специалисти. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от
специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. Повишаването на
квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от обучителни организации,
чиито програми за обучение са одобрени от МОН. Повишаването на квалификацията на
педагогическите специалисти се измерва чрез система от квалификационни кредити и се
удостоверява с документ. Системата от квалификационни кредити се определя с Наредба №12
от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават
квалификацията си по програми на организациите в не по-малко от 48 академични часа за всеки
период на атестиране. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може
да се организира и от училището чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по
международни и национални програми и проекти. Вътрешно институционалната квалификация
се измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити.
Училището е длъжно да осигурява условия за повишаване на квалификацията в не помалко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист. Повишаването на
квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия
специалист в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с
професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от
атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика.
Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е насочено и към
напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им резултати.
Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти може
да придобиват професионално-квалификационни степени. По-високото равнище на
квалификация е основа за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен.
Професионално-квалификационните степени се присъждат от висши училища, които провеждат
обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ и имат програмни
акредитации за провеждане на обучение за придобиване на образователно-квалификационна
степен „магистър“ по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления и за придобиване на
образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма, съответстваща на учебен
предмет от училищната подготовка. Професионално-квалификационните степени и условията и
редът за придобиването им се определят с Държавния образователен стандарт за статута и
професионалното развитие на педагогическите специалисти.
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ПРОЯВИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА СРЕД УЧЕНИЦИТЕ В
ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Милена Г. Енева
Училището е неделима част от обществото и неминуемо в него присъстват
негативните явления от това общество. Актуалността на проблема „насилие сред
учениците” изисква да се анализират психологическите механизми на агресивно
поведение у подрастващите. Негативните качества на личността, в това число и
агресията, се формират под въздействие на околната среда. За учениците най-значимия
елемент на социалното обкръжение е групата на връстниците в училище и извън него.
Следователно главната причина за детската агресивност трябва да се търси в
междуличностните отношения на подрастващите, а също така и в типа социални норми,
приети в референтната група. Агресията се предава и от родителите на детето. Масовото
излъчване на насилие по телевизията (филми, предавания, реалити шоу), също
провокират прояви на насилие сред подрастващите.
В училище децата не само формират знания, но се развиват като личности.
Необходимо е превантивните дейности да създават подкрепяща среда и да способстват
за ограничаване на агресивните прояви. В Наредбата за приобщаващо образование от
11.11.2016 г. в Чл. 15. Общата подкрепа за личностно развитие в училището е посочено,
че училището трябва да гарантира участието и изявата на учениците в образователния
процес , в дейността на училището и да включва: дейности за превенция на насилието и
преодоляване на проблемното поведение (т. 8) с цел изграждане на позитивен
организационен климат в училището, включително чрез психологическа подкрепа.
Податливостта към агресивни прояви при децата се формира поради - пропуски
- съзнателни или стихийни, допускани в процеса на социализацията, като семейство,
училище и други (Стаматов, Р., 2008). Моделите на поведение могат да бъдат
усвоени както в семейството, така и в създадените неформални групи на общуване в
училище, на улицата и други. В основата стои наличието на огромен брой социални
факти, явления, хора, с които децата влизат в допир. Много от тези фактори са
неконтролируеми от страна на грижещите се за правилното и пълноценно развитие
на индивида в детска възраст (Гайдаров, К., 1988).
Един от кардиналните въпроси, е този за факторите, движещите сили и причините,
свързани с проявите на агресивност при децата. Те действат комплексно, но не
винаги в единство и хармония. Под фактори разбираме, постоянно действащите
обстоятелства, които имат водещо значение за изменението на дадено явление или
процес. Факторите, които влияят за проявите на агресивност при децата са:
 Социализацията на личността;
 Семейната среда;
 Училището;
 Медиите;
 Социална депривация (Карагьозов, И., 1993), (Зографова, И., 1987).
Формирането и развитието на детската идентичност започва в семейството.
Въпреки различните подходи за неговото изследване и независимо от теоретичната си
основа,всички те го разглеждат като специфична социална система: „основна клетка на
обществото”, „първична социална единица”, „основно човешко обединение”.В
постановките на различните автори е възприето,че семейството е специфична
подсистема на обществото,която се намира във връзка с другите подсистеми,участва във
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социалното му възпроизводство, управлявана от неговите закони, норми и традиции,но
и едновременно с това е и малка социалнопсихологическа група със своя
структура,функции,развитие и специфични междуличностни взаимоотношения. При
изследване на възпитателната функция на семейството и нейните характеристики,
свързвани с проявленията на девиантно поведение при учениците от основна училищна
възраст, е необходимо да бъдат отчитани характерът на взаимоотношенията между
отделните подсистеми в семейството както и неговите взаимовръзки с другите социални
системи, насочени към възпитанието и социализацията на детето.
Съществен компонент на взаимоотношенията в семейството, който влияе върху
формирането на агресивни нагласи у подрастващия, е психичният климат. Той се
разглежда като показател за хармоничността на взаимоотношенията между съпрузите и
зависи както от техните индивидуални особености, така и от способността им да се
адаптират взаимно един към друг. Позитивният семеен психичен климат влияе
благотворно върху развитието на характера на детето и създава условия за формирането
у него на социално адекватен модел на поведение. Обратно, когато взаимоотношенията
между родителите са изострени и конфликтни, това рефлектира негативно върху
детето, което започва да проявява повишена склонност към подражаване на
родителската агресивност (Петров, Г., 1988). Родителите или по-възрастни членове на
семейството, които употребяват или злоупотребяват с психоактивни вещества могат да
увеличат риска от прояви на агресия в семейството (Кожухарова, П. 2012 : 420)
В рамките на социалните системи училището е единствена система, основна
функция на която е възпитанието и обучението на подрастващите, осъществяване чрез
целенасочен и организиран педагогически процес. Затова училището е другият мощен
фактор, където се формира или се проявява агресивността на децата. Те имат удивителна
способност да показват чрез поведението си какво чувстват и какво могат да понасят,
както и какво не могат да понасят.
„Към важните недостатъци в системата на учебно-възпитателната дейност, които
значително са способствали за отклоненията в поведението на малолетните и
непълнолетните, авторите изтъкват затрудненията в процеса на обучение,
второгодничеството, липсата на пълно единство между образование и възпитание на
непълнолетните, неправилно отношение на учителите към непълнолетните с отклонения
в поведението, липса на диференциран и индивидуален подход, недостатъчно
възпитателно въздействие на класния и общоучилищния колектив, нарушено
взаимодействие между училище и семейство.“ (Гайдаров, К. 1998).
П. Кожухарова подчертава, че това обуславя двете основни въздействия върху
съставянето на теории в педагогиката :
*Обект на педагогически усилия трябва да бъде не изолирания индивид, а излязлата
от баланс система „дете в обкръжаващия го свят“. Следователно не бива да се
предприемат интервенции насочени пряко към индивида, а такива в областта на
семейството, училището или обществото.
*Вместо да се съблюдават изключително индиректни отношения между условията
сега много единични фактори детерминиращи тези условия, се интегрират, образувайки
по този начин една система. Ако профилактиката или корекционната дейност е насочена
към един фактор от системата, то е необходимо да настъпят промени в цялата система
(Кожухарова, П., 2008 : 72-73) .
Агресията като социално обусловено качество на личността и поведението, което
се характеризира с използването на сила с цел да се нанесат повреди на хора или
предмети. Съществува силна връзка межд у гледане на насилие по телевизията и
проявлението на насилническо и агресивно поведение.
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"Единствено медиите не могат да направят някого насилник или извършител на
криминално деяние. Особеността е в това че гледането на насилие при наличието на
определени предпоставки може да повиши готовността за агресивно поведение"[14]=
Рискът се крие не само в повишената готовност за извършване на агресивен акт, а в това,
че медиите и в частност телевизията разпространяват вече готов модел на такава
активност. В агресивното си поведение децата са улеснени от факта, че не им се налага да
измислят нови начини за изява.
От особена важност не е това, което децата виждат, а до колко те ще одобрят
подобни актове и дали те ще ги възприемат като интересни, дали ще видят в тях
възможност за самоизява.
Методика на изследването
Във връзка с това обект на настоящото изследване са проявите на агресия при
ученици в основната степен на Трето основно училище „Димитър Благоев“ – гр.Шумен.
Предмет на изследването са зависимости между проявите на агресивно поведение
при ученици в начален и прогимназиален етап и планираните и реализирани превантивни
дейности в Трето основно училище „Димитър Благоев“– гр.Шумен ,за намаляване на
рисковите и засилване влиянието на предпазващите условия и фактори.
Поради това си поставихме за цел на дипломната работа да се установят
основните характристики на агресивното поведение, условията и факторите, които го
детерминират и превантивните дейности за неговото ограничаване в училище.
На базата на конкретизираната цел си поставихме следните задачи за изпълнение:
1. Да се установят условията и факторите, които пораждат агресивно поведение
сред децата и юношите. Да се уточнят в теоретичен аспект превантивни мерки и
дейности.
2. Да се уточнят методи и похвати за изследване на видовете агресивно
поведение.Зависимостите му от възрастовите ,психологически характеристики и
социална среда.
3. Да се проведе анкета сред учениците от Трето основно училище„Димитър
Благоев“- гр .Шумен. Да се обобщят резултатите от получените данни и да се
формулират насоки за превенция в училище
Теоретичният преглед и анализа на проблема с насилието в училище са база да се
формулират следните предположения, които проучването ще потвърди или отхвърли:
 момчетата ще са по агресивни от момичетата – момчетата ще проявяват по висока
степен на физическа агресивност, отколкото момичетата.
 с възрастта се увеличава вербалната агресивност и ще намалява физическата
агресивност, както при момичетата, така и при момчетата;
 Обекти на агресивно поведение в училище са връстници на децата и юношите;
 Ако превантивните дейности в училище са насочени към създаване на позитивна
и подкрепяща личностното развитие на учениците среда и съществува механизъм за
взаимодействие между учителите, учениците и родителите, то ще наблюдаваме
понижаване честотата на прояви на агресия насилие в училище.
 При изпълнението на поставените задачи са използвани следните методи:
теоретичен анализ на литературните източници, въпросник за агресивност на
поведението на личността на Бъс-Дюрки; анкета за установяване проявите на агресивно
поведение сред учениците; беседа с педагогически специалисти за констатиране на
мерките за превенция на агресията в училище.
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Проучването е проведено в Трето основно училище „Димитър Благоев”,
гр. Шумен през учебната 2018/2019 г.. Обхванати са общо 125 деца, от които 60 са в 3 и
4 клас (42 момчета и 18 момичета ) и 65 от 5 и 7 клас (31 момчета и 34 момичета)
съответно на възраст от 9 до 10 години и от 11 до 13 години.
При попълване на анкетата анкета се разяснява:
 нейната цел – да се установи имали насилие в училището, в което учат и кои са
причините за агресията, която го предизвиква;
 че анкетата е анонимна и няма за цел да изложи анкетираните;
 насърчава се обективността при отговорите, като се подчертава, че резултатите от
нея, ще помогнат на екипа, който я провежда ще направи предложения за подобряване
на средата, в която децата учат с цел по-голямата им защитеност.
Инструктират се да отговарят на въпросите, като отбелязват верния отговор в
квадратчето пред него.
Анализ на резултатите
Учениците от 3-4 и 5-7 клас при Трето основно училище –„Димитър Благоев”, гр.
Шумен са наясно със значението и същността на понятието „насилие” и неговите
характеристики.
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Фиг. 1 Разпределение на учениците, според начина на възприемане на
агресията
С оглед на възрастовите особености или пък от друга гледна точка повечето от тях
не възприемат словесната агресия (обидите и подигравките) като акт на насилие. 87,35%
от децата възприемат боя като вид агресия, а 50,34% от учениците възприемат агресията
като заплашване. Независимо от това дали са агресори или са жертви на агресия децата
непрекъснато са изложени на опасност или заплахи. Затова е необходимо да се вземат
мерки за ранно отстраняване на причини за прояви на агресия (Фиг.1).
Учениците от 3-4 клас считат, че другите деца проявяват агресивно поведение найчесто на съученици (80,43%). При учениците от 5-7 клас на това мнение са 82,60%.
Разликата между 3-4 клас и 5-7 клас е в това, че по-големите ученици ходят
самостоятелно на повечето места и виждат как се отнасят техните връстници (Фиг.2).
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Фиг.2 Обекти на агресия
При учениците от 3-4 клас 71,4% са отговорили, че най-често наблюдават
агресивни прояви от връстници по време на междучасие в училище. По-малкият процент
на агресивни прояви на улицата (64,12%) може да се обясни с факта, там няма кой да ги
контролира. Аналогична е ситуацията и при учениците от 5-7 клас. Същевременно
съответните проценти са по- големи при 3-4 клас, защото дори повишаването на тон се
възприема от по-малките ученици като агресия (Фиг.3)
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Фиг. 3 Места, където най-често децата наблюдавате агресивни прояви
Най- често децата наблюдават агесивни прояви от страна на възрастни към деца на
улицата. По-конкретно, това е мнението на 55,74% от ученици от 3-4 клас и 61,72% на
учениците от 5-7 клас. Често по-големите ученици закачат по-малките с обидни думи
или се подиграват с тях. От друга страна, когато играят на улицата, често възрастните им
се карат да не викат да не крещят. Заповедите, напътствията и критиките на улицата
дразнят по-големите ученици. Това обяснява по-високия процент при учениците от 5-7
клас (61,72%) ( Фиг.4).
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Фиг.4 Места, където най-често децата наблюдавате агресивни прояви от
възрастни
При изследването на категориите възрастни хора, проявяващи агресивно поведение
към децата, 32,87% от учениците от 3-4 клас не са отговорили, докато при учениците от
5-7 клас този процент е 36,44%. При учениците от 3-4 клас 25,9% отговарят, че към тях
агресивно поведение имат родители и роднини, а при учениците от 5-7 клас – 37,7%.
Учениците от 5-7 клас са повече засегнати от критиките и препоръките на родители и
роднини (Фиг.5).
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Фиг. 5 Възрастни хора, които проявяват агресивно поведение към децата,
според децата
При учениците от 3-4 клас 39,51% са отговорили, че не са се срещнали с агресия с
деца-деца, а при учениците от 5-7 клас - 44,47%. Процентът на положително
отговорилите ученици от 3-4 клас е по-нисък, защото в по-голяма степен са застрашени
от агресивното поведение на по-големи от тях ученици (Фиг. 6).
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Фиг. 6 Честота на проява на агресия към детето
Честотата при прояви на агресия от детето се променя, защото това става по-рядко
или не се помни. Дори да има агресия, детето не може в момента да осмисли, че е агресия.
Процентът при 5-7 клас е по-голям, тъй като по-големите деца са склонни да се
подиграват, да се обиждат, дори да се присмиват един на друг. Подигравките пък имат
негативно влияние върху поведението им.
Заключение
Въз основа на направеното проучване и извършения анализ могат да бъдат
формулирани следните изводи:
1. Видове агресивно поведение:
 И в двете възрастови групи телесната и вербалната агресия са с най-високи
стойности. Тези прояви са по-изявени при момчетата.
 При момичетата с израстването намаляват физическата и вербалната
агресивност, а при момчетата - физическата агресивност се запазва, а вербалната
агресивност се понижава.
 С възрастта нараства равнището на проява на индиректна агресивност и агресивна
раздразнителност.
2. Обекти на агресивно поведение. Най-чести са проявите на агресивно поведение
към съученици.
3. Места, където най-често се проявява агресия. По време на час в 3-4 клас се
наблюдават по-високи стойности на агресивно поведение от възрастни, докато при 5-7 –
от връстници. Проявите на агресия между връстници нарастват в междучасията.
Възрастните извършват агресивни действия към деца по-често на обществени места и у
дома от роднини.
4. Честота на прояви на агресия, които наблюдават децата. Учениците от 3-4
клас по-често наблюдават прояви на агресивно поведение. Значима част от учениците в
5-7 клас са наблюдавали само епизодични агресивни действия между деца.
Приблизително веднъж или два пъти са наблюдавали такива през последния месец.
5. Планиране на превантивните дейности.
Основен принцип при изграждането на училищна политика за противодействие на
тормоза в Трето основно училище „Димитър Благоев”, гр. Шумен е прилагането на
цялостен училищен подход, полагане на координирани и последователни усилия за
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предотвратяване на тормоза и създаване на сигурна училищна среда. В училището е
разработен механизъм за противодействие на насилието и тормоза с цел създаване на
подкрепяща среда, отразени в Наредбата за приобщаващо образование от 11.11.2016 г.
Съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са подчинени
на обща институционална политика, и включват: 1) изготвяне съвместно с учениците на
правила за поведението им в паралелката или групата; 2) разглеждане на теми от
глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование в часа на класа, в
заниманията по интереси и във факултативните часове; 3) партньорство с родителите; 4)
дейности за развитие на компетентностите на всички членове на институционалната
общност; 5) педагогическо консултиране.
Познаването на вътрешния свят на всяко отделно дете е много важно условие,
когато се определят подходите за по нататъшна работа. Формирането на нагласа за
въздържане от агресия и умения за самоконтрол и овладяване на собствените емоции е
най-верният път към преодоляване на агресивното поведение, като начин на живот.
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СВЕТОВНИ ТЕНДЕНЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО
ФУТУРОЛОГИЯ
Недко П. Петров

Човечеството живее в един много бурен, сложен и несигурен свят. Бързите технологични,
икономически, социални и политически промени обхващат всички сфери на живота. От една
страна, пред човешкото общество стои едно от най-застрашаващите предизвикателства, свързано
с влошаването на околната среда и климатичните промени; от друга страна, технологичните
иновации и развитието на информационното общество създават нови и вълнуващи възможности
за него. Но бъдещето не е предопределено и може да бъде подготвено от тези, които имат
активно отношение към него. Необходимо е откриване и анализиране на бъдещите промени и
последиците им, проучване на възможното бъдеще и своевременно идентифициране и
формулиране на решения и политики за човечеството, които ще издържат проверката на времето.
А това може да бъде постигнато чрез футурологични методи.
Футурологията (от лат. futurum − бъдеще) като наука за прогнозиране на бъдещето, чрез
екстраполирането на съществуващи технологични, икономически и социални тенденции дава
възможоност за един научнообоснован поглед години напред във времето. Но за да се предсказва
бъдещето, трябва да се опознават и разберат в настоящето всички сили, които са от значение за
неговото формиране и как тези сили се очаква да формират нещата и събитията за напред.
Проучванията на бъдещето са в основата на вътрешнонационални, национални, наднационални
и международни стратегии. Те са в основата и на новия глобален форум за вземане на
политически решения. Това е причината в световен мащаб да се започне системно академично
обучение на бъдещи футуролози.
Образование в областта на бъдещите изследвания се реализира в света от средата на ХХ
век. Началото е поставено в САЩ през 1960, но към настоящия момент то се осъществява в
много страни по света. Образованието по футурология насърчава у студентите използването на
понятия и инструменти, които им позволяват да мислят дългосрочно и да развиват
въображението. Като цяло то помага те да:
 работят за по-справедливо и устойчиво за човека и планетата бъдеще;
 развиват знания и умения в областта на прогнозирането;
 разбират динамиката и влиянието, което човешките, социалните, стопанските и
екологични системи оказват върху бъдещето;
 създаване отговорност и предизвикване на реципрочни действия към създаване на подобро бъдеще.
Въпреки че футурологията продължава да бъде сравнително нова академична традиция, тя
е включена в плановете на много висши училища по света. В някои от тях са налице малки
програми, които имат само един или два курса или специалности, които включват футурологията
в учебните си планове – например планиране, бизнес, опазване на околната среда, икономика,
проучвания за развитие, наука и изследвания, технологии. В различни магистърски програми по
футурология се обучават студенти на шест континента, в над 40 висши учебни заведения по
света. Световна футурологична образователна федерация [2] регистрира и организира програми
и курсове по футурология. Федерацията поддържа с обяснителни бележки, списък на преминали,
актуални и бъдещи програми за обучение по футурология. Необходимо е да се отбележи, че
немалко докторски дисертации от целия свят са свързани с футурологията. Неотдавнашно
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проучване показва, че само за последната година /2010/ са регистрирани около 50 докторски
дисертации, в различни университети, свързани с футурологични проучвания [4],[5],[6],[8].
С цел предоставяне на футурологични знания е създаден и Онлайн център за
педагогически ресурси за футурологични изследвания, който е съвместен проект между
Световната федерация за футурологични изследвания /WFSF/ и ЮНЕСКО. Той е обвързан с
мултимедийните образователни ресурси за обучение и онлайн обучение
/Мерло/ на
Калифорнийския държавен университет. Координатор на проекта e д-р Дженифър Гидли,
председател на Световната федерация за фючърсни изследвания за 2009−2013 г., която работи в
съвместен екип с Джонатан Рихтер и Том Ломбардо.
Целта на Онлайн център за педагогически ресурси за футурологични изследвания е да се
разработи интерактивен глобален регистър, който ще действа като център за събиране,
съхраняване и връзки на разнообразните фючърсни педагогически ресурси, които са създадени
в световен мащаб. Проектът насърчава участието и сътрудничеството на всички участници във
футурологични изследвания в световен мащаб чрез достъп до водещи педагогически практики
[2],[4],[8].
Образованието по футурология се наблюдава, подпомага и контролира от Световна
федерация за футурологични изследвания (WFSF). Идеята за създаването й се основава на
идеите и новаторската работа на личности като Игор Бестужев -Лада, Бертран де Жувенел,
Йохан Галтунг, Робърт Юнк, Елеонора Mасини, Джон и Магда Макхейл и други, които през 1960
замислят развитието на футурологичните проучвания на глобално равнище. Това води до
организиране на първата Международна конференция за футурологични изследвания в Осло
/Норвегия/ през септември 1967 г., в сътрудничество с Международния институт за мирни
изследвания в Осло и на Институт за изследвания, технологии и оценка на бъдещето в Берлин.
Създаден е постоянен комитет със седалище в Париж. Федерацията работи като глобална мрежа
от практикуващи футуролози − изследователи, преподаватели, учени, политически анализатори,
активисти и други, от около 60 страни [4],[6].
Световната федерация за футурологични изследвания /WFSF/ предоставя форум за
стимулиране, размяна и обсъждане на идеи, визии и планове за алтернативи, дългосрочно
мислене, които са свързани и могат да се осъществят в световната практика. Благодарение на
нея през април 1970 г. се свиква Международна конференция за футурологични изследвания в
Киото /Япония/, в сътрудничество с Японската асоциация за изследвания на бъдещето, под
ръководството на Хаяши Южиро и Хидетоши Kaто. По време на тази конференция се поставя
въпросът за създаване на постоянна световна организация. Следващата Международна
конференция се провежда в Букурещ /Румъния/ през септември 1972 година, на която се обявяват
основните цели на федерацията.
Официално седалище на федерацията става Международният дом на футуролозите /Maison
Internationale Futuribles/, Франция. По този начин тя започва своето законно съществуване, като
домакин на футуролозите е Бертран де Жувенел, в качеството си на неин пръв президент [5].
В Университета Хюстън /САЩ/ през 1975г. започва реализирането на първата програма
по футурология. Една година по-късно тя е последвана от магистърска програма в областта на
алтернативните фючърси в университета на Маноа /Хаваи/. В годините след създаването на тези
две програми курсовете по футурологични изследвания на всички нива на образование се
множат, но цели програми възникват много рядко. Като интердисциплинарната област
футурологията привлича с обобщения си профил. Тази трансдисциплинарна природа може да
създаде проблеми, поради което понякога попада в границите между „пукнатините” на
дисциплинарни граници, а също така причинява затруднения при постигането на признаване, в
рамките на традиционните учебни програми на икономическите и хуманитарните науки.
Към настоящия момент футурологичното образование в Университета Хюстън се
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предлага в магистърска програма. Завършилите получават сертификат по Форсайт – стратегии.
Обучението е свързано с предвиждане на съществени промени, които предстоят и да влияят
върху тези промени, за да се постигнат дългосрочните цели и стратегии, адаптиране към
стратегии за бързи промени и т.н.
Тя е съсредоточена върху прогнозиране и планиране на трансформационни промени,
анализ на бързи промени наблюдавани във външната среда, използване на системи за мислене,
с цел увеличаване шансовете за постигане на удобно за човечеството бъдеще. Самата програма
може да бъде завършена изцяло и онлайн най-малко за 18−24 месеца, с времетраене от 3−5
години.
Лекциите по футурология в Хюстънския университет се четат от уважавани лектори,
които развиват идеи и показват как да се произвеждат решения за бъдещето. Измежду тях са
водещи, световно известни футуролози като Джоузеф Коутс, Джим Дейтър, Микеле Боуман,
Джон Петерсън, Дженифър Джарет, Дерек Уудгейт и др. Последният е интересен като
преподавател от гледна точка бъдещото развитие на футурологията като специалност в България
поради това, че той владее седем езика, измежду които български [1].
От 1975 г. до 2011 г. едни от най-пълноценно развиващите се академични програми по
футурология се реализират в [3],[4],[6],[8]:
AВСТРАЛИЯ: Австралийски католически университет /Australian Catholic University/,
Технологичен университет Суинбърн /Swinburne University of Technology/, Технологичен
университет Къртин /Curtin University of Technology/ и Университет Съншайн Коуст /University
of Sunshine Coast/
АРЖЕНТИНА: Национален университет Де ла Плата /Universidad Nacional de La Plata/
КОЛУМБИЯ: Международен Колумбийски университет /Universidad Externado de
Colombia/ и Андийски университет /Univetsidad de los Andes/
ЧЕХИЯ: Карлов университет - Прага /Charles University of Prague/
ФИНЛАНДИЯ: Финландска футурологична академия / Finland Futures Academy/ и
Училище по икономика и бизнесадминистрация на Турку /Turku School of Economics and
Business Administration/
ФРАНЦИЯ: Катедра по мениджмънт, иновации /CNAM / LIPSOR - Innovation, prospective,
stratégie, organisation/
ГЕРМАНИЯ: Берлински институт за изследвания,технологии и оценка на бъдещето
/Institut für Zukunftsforschung und Technologiebewertung, Berlin/
УНГАРИЯ: Корвин университет, Будапеща /Corvinus University of Budapest/
ИНДИЯ: Деви Ахилйа университет /Devi Ahilya University/ и Университет на Керала
/University of Kerala/
ИТАЛИЯ: Грегориански университет /Gregorian University/ и Он-лайн Университет
„Леонардо да Винчи” /Online Università "Leonardo da Vinci”/
МЕКСИКО: Технологичен университет на Монтерей /Monterrey Institute of Technology/
ПАКИСТАН: Пакистански футурологичен институт /Pakistan Futuristics Institute/
РУМЪНИЯ: Университет Вабеш- Болйай /Babes-Bolyai University/
РУСИЯ: Московски държавен университет /Moscow State University/
ЮЖНА АФРИКА: Университет Стеленбош /Stellenbosch University/
ТАЙВАН: Тамкинг университет /Tamkang University/
ТАЙВАН: Фо Гуанг университет /Fo Guang University/
САЩ: Университет на Хюстън/University of Houston/, Хавайски университет /University of
Hawaii/, Станфорд университет /Stanford University/ и Регент университет /Regent University/
Най-разгърната програма за футурологично обучение на ниво висше образование в света
се реализира в Тамкинг университет /Тайван/. В него футурологията е задължителен курс на
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бакалавърско ниво, на което се обучават между три до пет хиляди студенти /на годишна
база/. Същевременно в Института за футурологични изследвания към същия университет се
реализира магистърска програма по футурология, в която ежегодно се приемат по десет
студенти. Към магистърската програма се издава вестник за футурологични изследвания
[1],[3],[4].
Обучението по футурология има различна носоченост в различните образователни
институции по света. Например в Университет Суинбърн, /Австралия/ програмата дава висше
образование и е насочена към прогнозиране на развитието и разработване на бъдещи стратегии
[1],[4]. В Канада – Онтарио, в Колеж по изкуство и дизайн обучението по футурология е
свързано с прогнозиране и иновации на дизайнерски концепции в областта на изкуството и до
известна степен в областите свързани с технологии, бизнес и социални науки [1],[4]. В Южна
Африка, в Университет Стеленбош, висшето образование по футурология е свързано с
формулиране на стратегии, дългосрочно планиране, развитиe философията на глобалните
промени, бъдещи сили и тенденции [1].
Впечатлявящ е начинът, по който Университетът на Керала /Индия/ чрез своята
„Катедра по футурологични проучвания” реализира множество приложни научни изследвания,
свързани с прогнозиране и планиране. Към 2011 г . в този университет се обучават 20
докторанти, работещи главно в областта на системите за моделиране и технологии на бъдещето.
Обучението е свързано предимно с въздействия на информационните технологии и електронната
промишленост в Индия, перспективи на софтуерната индустрия в Керала, управление на
твърдите отпадъци, предвиждания за управление при кризи, енергийно планиране, системи за
моделиране, хаотична динамика на линейни системи, управление качеството на водата, анализ
на въздействието на околна среда върху здравето, образованието в Керала, разпространението на
технологиите в здравните услуги, развитие на екотуризъм в Керала. Тези данни показват, че
футурологичното образование се развива с оглед бъдещото развитие на щата Керала и на
индийското общество.
Освен това това образование е поощрявано от официалните власти на Индия:
Министерството на науката и технологиите, правителството на Индия подкрепя научните
изследвания, на отдела за футурологични изследвания в тези области чрез предоставяне на
стипендия BOYSCAST. Към 2011 г. са завършени 20 докторски дисертации, свързани с
посочените теми.
Работата на Катедрата по футурология е свързана с Индийската организация за
космически изследвания (ISRO), Център за развитие, регионална изследователска лаборатория
(CSIR) и др. [1],[4],[7].
Към бъдещото развитие на националното общество е насочено и футурологичното
образование в Илански университет /Китай/. То се занимава главно с интердисциплинарните
тенденции на китайското бъдеще, прогнози за националната политика, икономика, култура,
обществото и околната среда [1].
В съседство до Индия, Пакистанският футурологичен институт предлага кратки
курсове, завършващи със сертификати, следдипломни специализации,
бакалавърска,
магистърска и докторска степени по футурологично образование. От 1989 г. до 2010 г. над 1000
студенти са посещавали футурологични курсове и над 50 от тях са предприели обучение,
свързано със следдипломна степен и придобиване на сертификат [1].
В Университета на Монтерей /Испания/ обучават студентите си за планиране и
прогнозиране в магистърска степен по стратегически Форсайт – изследвания, глобални и
социални тенденции в развитието на човешкото общество, конкурентоспособността, прогнозни
методи, стратегическо планиране и сценарии за бъдещето. Този университет също така предлага
и бакалавърска степен по футурология. А в Техническият университет на Лисабон
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/Португалия/ обучението акцентира върху стратегическо прогнозиране, моделиране,
управление на знанията, фючърсни симулации, проектиране и управление на иновационния
процес [1].
Футурологично висше образование в Европа може да се придобие още в Малта, Потсдам
/Германия/, Tисайд /Великобритания/, Турку /Финландия/. В тези университети се развиват
международни магистърски степени по стратегически иновации и моделиране на бъдещето
[4],[7]. В Университет на Турку /Финландия/ има и програма за придобиване на степен „доктор
по футурологични изследвания” [1],[4]. В Корвин университет – Будапеща /Унгария /също
може да се получи такава степен [1].
Италия е създала своя Онлайн университет - Леонардо да Винчи. Неговата научна
дейност е свързана със сценарии за развитие, сценарии за планиране, иновационни проучвания
и управление на науката [1],[7].
Къде сме ние? Има ли място бързоразвиващата се наука ФУТУРОЛОГИЯ в системата
на висшето образование в България?
Футурологично образование в България, във вид на специалност „Футуролотия”, не се
реализира в нито един от над 50-те легитимни университета, съществуващи на териториата на
страната. Тя липсва и сред учебните дисциплини, които студентите изучават съгласно учебните
планове, предвидени за отделните специалности, по които се обучават в тези университети.
Освен това в България е възприета употребата на един от синонимите на футурологията –
„социално прогнозиране” или още по-тясното назвиние „прогнозиране”. Дали това е подходящо,
може да бъде обект на допълнителна научна разработка.
В тесния смисъл на „прогнозиране”, футурологични знания получават на студентската
скамейка студентите от Алма Матер − Софийски университет „Св. Климент Охридски” /Sofia
University „St. Kliment Ohridski”/ бакалаврите от специалност „Международни отношения”
изучават учебната дисциплина „Външнополитически анализ и прогнозиране”. Но в учебните
планове на специалностите „Политология”, „Социология”, „Културология” и „Публична
администрация”, които имат пряко отношение към управлението на обществото и обществените
процеси, липсват учебни дисциплини, свързани със социалното прогнозиране, футурологията. В
специалност „Европеистика” студентите получават в някаква степен футурологични знания,
свързани с учебните дисциплини „Развитие на регионите и инфраструктурата в ЕС” и
„Разширяването на ЕС”.
На магистърско ниво ситуацията спрямо футурологията е по-благоприятна:
Студентите от специалност „Философия” имат по-голяма възможност да придобият
футурологични знания от останалите си колеги. В магистърска програма „Виртуална култура” те
изучават учебните дисциплини „Философски проблеми на глобалното общество” и
„Глобализация и интернет икономика”. А в магистърска прогрома „Глобалистика”, която стои в
много голяма близост до футорологията, изучават дисциплините „Световна икономика”,
„Глобалният човек”, „Глобализация”, „Икономическа свобода и транснационални корпорации”.
В магистърската програма „Политически мениджмънт” на специалност „Политология” са
предвидени часове по „Методи за прогнозиране”. А в магистърска програма „Публична
администрация” студентите слушат лекции по учебната дисциплина „Разработване на
стратегии”. Магистрите от специалност „Европеистика и социални науки” имат своеобразен
контакт с футурологията чрез учебната дисциплина „Предизвикателствата на информационното
общество”
Специалности с водещи функции в обществознанието и социалното управление като
„Социология”, „Социални дейности” и „Педагогика” нямат магистърски програми, свързани със
социалното прогнозиране, футурологията [1].
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По друг начин изглежда обучението, свързано с футурологичното познание в
Университета за национално и световно стопанство – УНСС /University of National end
World Еconоmy/. Характерът на обучението в този университет е свързан с развитието на
стопански и икономически системи в национален и глобален мащаб, а това от своя страна
изисква сериозни и задълбочени познания за прогнозиране и планиране. Поради това в
университета е изградена катедра „Маркетинг и стратегическо планиране”. Тя обучава студенти
в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” по специалност
„Прогнозиране и планиране” – редовна форма на обучение, с над 60 годишна история.
В УНСС функционира и докторантска програма по научна специалност „Социално
управление /Моделиране и прогнозиране в управлението/” [1].
По подобен начин се развива предоставянето на футурологични знания в друго
икономическо висше учебно заведение – Стопанска академия „Д. Ценов” /D. A. Tsenov Academy
of Economics/. В нея е разгърната специалност „Прогнозиране и планиране”, в която една от
водещите учебни дисциплини е „Статистически методи за анализ и прогнозиране” [1].
В Бургаски Свободен Университет /Burgas Free University/ бакалаврите от специалност
“Бизнес аминистрация” имат в учебния си план дисциплина „Планиране и прогнозиране” [1].
Русенският университет “Ангел Кънчев” /Univesity of Ruse „Angel Kanchev”/ разгръща
магистърска специалност „Мениджмънт на регионалното развитие”, в която се изучава
прогнозиране и планиране. В нея се акцентира върху методите за анализи на данни за целите на
прогнозирането и планирането, с оглед решаването на проблеми в повече от една област.
Фокусът е поставене върху приложната демография, анализа на населението и техниките за
проектиране, прогнозиране, моделиране на регионални и локални икономически системи [1].
В рамките на Технически университет – Габрово /Technical University of Gabrovo/
прогнозиране се изучава в специалност „Стопанско управление”, направление „Управление и
маркетинг” и направление „Индустриален мениджмънт” [1].
Най-широко е застъпено футурологичното познание в български висши учебни заведения,
които обучават по специалности, свързани с екологията, по обясними причини: един от
основните стълбове на футурологията е опазването на единственото /засега/ човешко обитание –
Земята. Например в Минно-геоложки Университет “Св. Иван Рилски” /University of Mining
and Geology "St. Ivan Rilski"/ бакалаврите от специалност „Екология и опазване на околната
среда” изучават учебните дисциплини „Оценка на въздействието върху околната среда”,
„Опазване и пречистване на водите”, „Опазване и пречистване на въздуха”, „Икономика и
управление на околната среда” [1]. Във Варненския свободен университет „Черноризац
Храбър” /Varna Free University/ функционира магистърска програма „Предприемачество и
възобновяеми енергийни източници. В нея студентите придобиват знания и умения да прилагат,
развиват и интегрират концепции и практики в сферата на нови източници за производство,
разпределение и потребление на енергия. Обучението акцентира върху оскъдността на
енергийните ресурси в България, върху необходимостта от иновативни управленски решения за
тяхното рационално ползване и развитие и опазването на околната среда в името на по-доброто
бъдеще на нацията и човешкото общество като цяло [1].
В най-висока степен е представено футурологичното знание в рамките на екологичното в
Нов български университет /New Bulgarian University/. В този университет се развиват две
специалности: „Екология и управление на околната среда ” И „Науки за земята и
алтернативни енергии”. В рамките на първата специалност студентите получават знания за
управление и прогнозиране на околната среда и енергетиката, биологичната продукция и
генномодифицираните храни, статистика и екологично прогнозиране и др. В рамките на втората
специалност са включени учебни дисциплини, свързани с енергопреносими системи и

107

присъединяване на ВЕИ към тях, екологични катастрофи и превенция, дистанционни методи за
изследване на Земята, ениргии, добивани от отпадъци и биомаса, екологична глобализация и др.
Прегледът на учебните планове на Нов български университет дава основание да се
приеме, че в него, без да се визира понятието „Футурология”, в най-голяма степен се реализира
футурологично образование. Това е така, защото освен посочените специалности, в които
екологичното и футурологичното се преплитат, в четири специалности от бакалавърската степен
на този университет, „Екология и управление на околната среда”, „Науки за земята и
алтернативни енергии”, „Администрация и управление”, „Гражданска и корпоративна
сигурност” базова учебна дисциплина се явява „Глобалният свят”.
В учебния план на специалност „Бизнес администрация” – бакалавърска степен, са
намерили достойно място учебните дисциплини „Управление на промените”, „Стратегически
мениджмънт”, „Проектиране на управленски системи” и „Управление на иновационния процес”.
А магистрите от специалност „Маркетинг” имат в учебния си план дисциплините
„Стратегически мениджмънт” и „Бизнес планиране и прогнозиране”.
В магистърски програми на НБУ например „Маркетинг”, „Екологичен мениджмънт”,
„Икономическа политика и анализи” и др. също са налице учебни дисциплини, свързани с
футурологично прогнозиране и моделиране [1].
В образователното пространство на България за първи път футурологията като научен
термин се използва от 2010 г. в рамките на Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски” /Konstantin Preslavsky University of Shumen/. От същата година започва
организацията по функциониране на Студентски научен център по футурология, който има за
задача чрез образователен и научно-изследователски процес студентите да развията своето
научно въображение, като чрез методите на научното прогнозиране да придобият знания и
практически опит за изграждане на научнообосновани концепции за:
 перспективите на глобалното човешко общество;
 бъдещото развитие на Шуменска област;
 бъдещото развитие на Североизточен регион на България;
 перспективите за развитие на научните области, в които се обучават.
Студентският научен център по футурология като цяло има задача да проучи интереса към
тази наука с оглед включването й в учебните планове на специалност „Социални дейности” в
недалечно бъдеще.
Посочените примери за футурологично образование в глобален и национален мащаб дават
възможност да бъдат експлицирани следните изводи и обобщения:
1. След създаването през 1975 г. на първата образователна програма по футурология в
Хюстънския универсеитет се засилват тенденциите за все по-нарастващо значение на този тип
образование в системите на водещи университети от различни световни региони.
2. Футурологично образование се реализира в три посоки:
 в рамките на определена област от науката и обществения живот – икономика, екология,
изкуство и др.;
 с насоченост към бъдещото развитие на определен национален регион;
 общо футурологично образование, свързано с цялостното бъдеще на човешкото
общество.
3. В световен мащаб са създадени образователни футурологични обединения, имащи за
цел да акумулират и разпространяват технологии и практики, свързани с фючърсните
изследвания и прогнози.
4. В глобален мащаб е осъзнато, че:
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 за развитието и функционирането на различните стопански системи от особено значение
са необходими специалисти – футуролози, чиято основна характеристика е способността за
абстракция, системно и аналитично мислене, научно въображение и чието значение ще нараства
непрекъснато; това са хора, способни да творят на много по-високо ниво в системата на
социалното управление;
 бъдещето на човечеството има нарастваща нужда от специалисти, които да изследват,
прогнозират и дадат решения относно все по-усложняващите се социални системи, така и
относно различните елементи от тези системи – икономически, политически, технологични и
т.н.;
 връзката между актуален и бъдещ успех на една обществена система стои в основата на
това тази система да се подготви за такъв бъдещ успех, а това от своя страна поражда
необходимост от подготовката на специалисти – футуролози, които методологически да
разработят успешното стратегическо бъдеще на тази обществена система;
 футуролозите трябва да имат необходимата подготовка за изработване на такива
стратегически подходи, насочени към успешно развитие за всяка съществуваща система –
организационна, локална, регионална, национална, интернационална и глобална; те трябва да
могат да виждат успоредно с възможните цели за развитие на човечеството и тези, които са
желани и необходими;
 футуролозите трябва да са иноватори, които по ефективен начин да комбинират
различните фактори от човешкия живот с оглед увеличеване на потенциала за неговото развитие;
те трябва да вградят в своите прогнози възможностите както на различните професионални
групи, така и на всеки отделен човек със заложените в него дарби.
5. В България има всички необходими предпоставки за догонване на световните
тенденции, свързани с все по-нарастващото значение на висшето образование по футурология.
На този етап в български условия то се реализира най-вече във висши учебни заведения, където
има обучение свързано икономическо и екологично образование. Но в специалности, имащи
пряко отношение към социалното управление, то липсва. За да се впише българското висше
образование в нарастващата тенденция за обучение на футуролози най-вече е необходимо:
 да бъдат разработени на дългосрочни прогнози за бъдещите нужди от специалисти във
всички клонови обществени сфери, но във връзка с това е важно да се предвидят и онези бъдещи
промени, които биха довели до отмиране или модифициране на определени професии, а оттам
и това какви специалности ще се изучават във ВУЗ;
 бъдещето България обуславя необходимостта от специалисти, които да изследват,
прогнозират и дадат решения относно все по-бързо развиващото се общество, така и относно
различните негови елементи – икономически, политически, технологични и т.н.; те трябва до
съвършенство да владеят техниките на прогнозирането както в национален, така и в глобален
аспект;
 българските футуролози трябва да са така обучени, че паралелно с настъпващите
промени те сами да генерират такива, които ускоряват импулсите към разнообразни социални
иновации; те трябва да са способни след като разработят своите прогнози и стратегически
планове да ги актуализират и ръководят тяхното реализиране.
Успешното изграждане на специалисти футуролози в България носи тежката отговорност
за обезпечаването, гарантирането и успешното бъдеще на човешкото общество, в това число и
на българското.
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КРИЗА В НАЧАЛОТО НА ЖИВОТА
Нина Г. Генчева, Севджихан А. Еюбова

При определянето на началото на живота на даден човек много често се ориентираме по
датата му на раждане, но според проучванията в областта на медицината началото е от момента
на оплождане на яйцеклетката, а според различни религиозни и културални разбирания началото
е тогава, когато бъдещите родители за пръв път започват да мислят, мечтаят, визуализират и
вербализират желанието си да имат дете. В настоящата статия, без да подценяваме значението
на социо-културалните разбирания, като начало на живота приемаме зачеването, с което започва
и т.нар. период на вътреутробно развитие.
Вътреутробният период продължава през цялата бременност до момента на раждането и
се състои от три последователни стадия – предзародишен (до 2 седмица след оплождането),
ембрионален (от 3 до 8 седмица) и стадий на плода (от 9 седмица до раждането). През
първите два стадия от този период се формират тъканите и започва органогенезата. В стадия на
плода се диференцират различните системи и се развиват техните функции, развиват се голяма
част от рецепторите, оформят се основни части от лицето, развива се вкуса и усещанията за вкус.
Бебето реагира с движения и преглъщане. Развитието на слуха позволява да чува пулса на майка
си, а впоследствие и гласовете на родителите. Зрителният анализатор също се развива през този
период. Чувствителността се повишава благодарение на развитието на рецепторите за допир,
натиск и температура. Вътреутробният период е важен за формирането на нервната система на
детето и в една голяма степен това развитие се обуславя пряко и от условията на живота на
майката по време на бременността. През този период не може да се говори за някакви преки
въздействия върху детето, но тъй като то е свързано с майката, именно чрез нейните състояния
се влияе и върху състоянието на плода.
Организмът на майката представлява непосредствена среда за развитието на детето, поради
това че то се храни и диша чрез него – затова промените, които настъпват в този организъм –
майчиния, влияят и върху организма на плода. Първото съществено условие за благоприятно
развитие на плода е достатъчното и правилното хранене на майката. Ако майката гладува, то
плода не може да се развива пълноценно. Едно от най-негативтите въздействия върху плодът,
след непълноценното хранене, е въздействието на алкохола – той атакува още зародишните
клетки. Различните физически наранявания, удари и падания също могат да доведат до сериодни
последици. Всички силни емоционални стресови събития, които майката преживява, се отразяват
и на плода. В много култури и общества са налични поредица от ритуали, които пазят бременната
и бъдещето и дете и подготвят жената за ролята и на бъдеща майка. Грижите за детето започват
и трябва да започнат много преди неговото раждане [2].
Ако всяко преходно състояние може да се нарече криза, то всяка криза е универсално
състояние. От историческа гледна точка всичко е преход, всяко състояние е временно, а оттам и
състоянието на кризата. Кризата е състояние на изпитание в очакване на решение за
преодоляването си.
Във възрастовата психология се проявява все по-голям интерес към развитието на
психиката на човека във вътреутробния период (пренатална психология) , през който протича
приспособяването на организма към околната среда и дори се създават някои предпоставки за
усвояването на една или друга култура (например предпоставки за усвояване на майчиния език
и емоционалните предпочитания). Като под развитие се разбира процес на преход от едно
състояние в друго, преход от старото състояние към ново качествено състояние.
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Авторът на социокултуралната теория – Л.С.Виготски също дефинира понятито криза,
според него между всеки два възрастови периода (той ги нарича „стабилни възрасти”)
съществува кратък, но бурен период, наречен криза на развитието (критичен период),
характеризиращ се, от една страна, с различни негативни черти, появяващи се в поведението
и личността на детето и от друга – с позитивни формирования, такива, каквито до този
момент не са съществували в психичния му живот и които ще бъдат характерни за
следващия възрастов период, наречени от него „новообразувания”, както и с възникването на
нова социална ситуация на развитието [3].
Според Виготски, кризата е много кратък и бурен период, през който психиката на детето
трябва бързо да се преструктурира, за да осъществи преминаването към следващия стабилен
период, така че между всеки два стабилни периода откриваме по-силно или по-слабо изразен
кризисен период. Степента на изразеност на признаците на кризата зависи от спецификата на
преобразуванието и от спецификата на възникващите новообразувания. „Стабилната възраст“
е период на спокойно еволюционно развитие, докато критичния период е бурен и конфликтен
[3].
Тези кризисни периоди играят според него важна роля в процеса на развитие, защото чрез
тях възниква новия възрастов период. Ето защо трите понятия – криза на развитието,
новообразувания и социална ситуация на развитието – са тясно свързани, характеризират
същността и процеса на възникване на новия възрастов период и следователно се явяват
неизбежна, важна съставна част на развитието.
Кризите и конфликтите не са само негативното в развитието. Те създават условия за
разгръщане на новите форми на духовен живот. Представата на Е. Ериксън за кризите е
различна от тази на Виготски. Той описва позицията си в т.нар. теория за психосоциалното
развитие. Според Ериксън, всеки период представлява своеобразна криза, време на борба между
две противоположни за възрастта тенденции [1].
Според Виготски: „в кризисните периоди, които са в продължение на относително
кратко време (няколко месеца, година или най-много две), са съсредоточени резки или генерални
преломи и изменения в личността на детето. За много кратък срок детето се променя изцяло,
променят се основните черти на личността му. Развитието приема бурен, стремителен, а
понякога дори и катастрофален характер, то прилича на революционно протичане на
събитията, както по темпа на произтичащите изменения, така и по смисъла на извършващите
се промени. Тези повратни точки в детското развитие приемат форма на остра криза.”, т.е. за
Виготски кризисните периоди са кратки повратни точки в развитието, а не продължително време
на борба и противоречия [3].
Ериксън свързва развитието на детето с разрешаването на различни конфликти. Идеята за
развитието на личността и разрешаването на конфликтите е повлияна от психоанализата.
Двамата автори, изхождащи от различни позиции и разбиращи по различен начин понятието
„криза”, описват по сходен начин един и същ момент в развитието, като време на проявление
на кризисни черти в поведението и характера. Всяко дете преживява тези кризи, но те се
проявяват различно при различните деца – защото ние сме различни. Кризите са тясно свързани
с процеса на развитие на всеки индивид и затова те не могат да бъдат избегнати.
Криза на новороденото
Норбер Силами посочва в своя „Речник по психология“ първите викове на детето при
раждането като признак на това, че настъпва криза, т.е. раждането представлява кризисен
момент. Настъпва огромна промяна – детето се отделя от организма на майката и попада в съвсем
различна среда, към която трябва да се приспособи. С раждането на детето започва неговият
относително самостоятелен живот. Детето се появява на този свят с почти оформени органи и
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системи на тялото, но те са толкова несъвършени и крехки, че още дълго време то се нуждае от
непосредствените грижи на възрастните. Промените, които настъпват в неговите условия на
живот след раждането, са толкова основни, че е необходимо време за приспособяването му към
тях. От една среда с постоянна и сравнително висока температура новороденото попада в нова
не само с различна температура, но и с нови и разнообразни външни дразнения [5].
Според Виготски кризата на новороденото е период на преминаването от вътреутробна
към извънутробна форма на развитие. С това детето се превръща от физиологично в социално
същество. През тази криза започва и индивидуалният психичен живот, но и през тази криза
детският мозък и нервна система са лесно податливи на всякакви увреждания и неблагоприятни
условия. Важно е детето да бъде пазено от заболявания, тъй като и най-лекото заболяване може
да доведе до сериозни последици, не само физически, но и психически. След първия вик и
последващ плач на бебето започва самостоятелното му дишане, което осигурява живота му,
дихателната система е още несъвършена и продължава развитието си. Храносмилателната
система на бебето също започва да действа самостоятелно веднага след раждането, но както
хранопроводът, така и стомахът и червата още не са напълно развити, обвити са с нежна ципа.
Затова детето се нуждае от специална храна – майчино мляко.
Нервната система на новороденото вече има всички части, които се намират в нервната
система на възрастния човек, но функционално е несъвършена. Сукателният, гълтателният,
мигателният и хватателният рефлекс са готови да действат веднага след раждането. Сетивните
органи са оформени и готови да реагират на дразненията на околната среда. В началото бебето
различава само тъмнината от светлината, но до края на периода на новороденото започва да
забелязва околните обекти, предимно лицата на хората около него. Въпреки че бебето спи през
по - голямата част от денонощието, то извършва движения както в будно състояние, така и по
време на сън. Движенията на крайниците – ръце и крака са импулсивни и некоординирани – те
са рефлексни движения. Изключително силно проявен е т.нар. ориентировъчен или хранителен
рефлекс, свързан с търсенето на източник на храна и проявяващ се с обръщане на глава, движение
на устата за сукане, мигане при светлина и др.
През този период се наблюдават и елементарни емоционални прояви - страх, а дори и гняв.
Страхът може да бъде регистриран при рязка и неочаквана промяна в околната среда в
комбинация с много силен дразнител, който възбужда интензивно нервната система. Проявите
на гняв и неудоволствие се наблюдават, когато се препречат движенията на ръцете и краката, на
което детето реагира с плач и почервеняване на лицето.
,,Дори и да е преживяло травмата на раждането, нейните последствия може бързо да
отзвучат под влияние на приятните въздействия на новата среда ,, [6].
Според теорията на Ериксън кризата на новороденото попада в стадий от развитието, в
който борбата е между важни противоположности – доверие срещу недоверие. Този стадий
започва от раждането, включва периода на новороденото и продължава до 18-месечна възраст.
Привързаността между майката и бебето е важна и при развитието на възможността на
бебето да се саморегулира и да поддържа жизнените си процеси. Първоначалният регулатор е
майката. Тяхната връзка контролира и оформя въздействието на околната среда върху бебето и
развитието и поддържането на неговите хомеостатични механизми. При раждането си бебета са
зависими изцяло от биологическите си потребности. Взаимоотношението с грижещите се за тях
ще окаже голямо влияние в по-нататъшното им развитие, а именно доверие или недоверие към
другите и към заобикалящия ги свят – това е етапът на развитие, който се свързва с добродетелта
вяра. Има изследвания, от които е видно, че деца, които са кърмени до по-късно, развиват чувство
за оптимизъм към хората и света, а тези, които са отучени до петия месец – развиват чувство на
песимизъм. Продължителността на кърменото зависи от обществото, в което детето се отглежда
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– понякога е общоприето детето да бъде кърмено няколко години от майката, а в други случаи
много по-кратко [5].
Връзката между майката и бебето е жизнено важна за оцеляването на новороденото, затова
майката е развила майчински инстинкти които осигурят грижовно и любящо поведение.Отделят
се определени хормони , които се отключват от прегръдката и допира кожа до кожа, такъв е
хормонът окситоцин – „хормонът на любовта“. Той действа успокояващо, дава възможност за
разпознаване на лица, разчитане на езика на тялото на бебето и поведение на грижа. При
поставяне на гърдите на майката, бебето провокира още повече освобождаване на този хормон
[6].
Проучванията доказват,че деца които са имали едночасов контакт кожа до кожа с майка
си, по-добре регулират вътрешната си среда, поддържат стабилно състояние, регулират
температурата си и др. Реакцията към дразнители е затруднена или липсваща, тези бебета трудно
плачат и се ядосват и по-лесно могат сами да се успокоят.
Кризата, с която трябва да се пребори новороденото, е изграждането на базово
доверие срещу базово недоверие. Базовото доверие е общо чувство на доверие към другите,
усещането, че те са доброжелателно настроени и сигурни, а заобикалящата среда е безопасно
място. Изграждането на базовото доверие към другите хора и света зависи от качеството на
майчината грижа и способността тя да бъде разпозната от детето като сигурен обект. Базовото
доверие се изразява в това не само да се чувстваш сигурен и вярващ само в собствения си
вътрешен свят, но такива чувства да изпитваш и към външния свят – например когато детето е
готово да остане без майката, като няма признаци за тревожност, стрес и паника или страдание.
Това качество, което се появява в резултат на успешното преминаване на кризата, Ериксън
нарича “надежда”.
Базовото доверие към майката и себе си дава възможност на детето да се справя с
предизвикателства през следващите периоди от живота си.
Терминът ,,криза“ се използва не само в смисъла на бедствие или катастрофа – а като смяна
в посоката на психичната енергия, ранимост на индивида в дадена област, разширяващите се
възможности като мироглед, като източник на творчески сили. ,,Криза” това е повратна точка,
критичен период на засилени възможности.
Ериксън изтъква, че раждането – това е първата среща между майката и детето, това е
първата недиферинцирана идентичност на детето – среща на взаимно доверие и взаимно
признание, среща на първото преживяване на любов и възхищение [1].
,,Кризата приключва с първата усмивка на детето в отговор на чуждо лице, т.е.
социалното раждане на детето. Това обикновено става около 30/33 ден от живота на
детето.,, [5].
Опитът, натрупан в първите месеци от живота, оформя т.нар. синаптични връзки в мозъка,
които са тясно свързани с изграждането на привързаност между майката и нейното бебе [6]. Този
натрупан опит се свързва с позитивни или негативни преживявания за нервната система, които
определят и различни възможности за адаптация към света, в който живее детето. Оказва се, че
връзката между майката и детето не само осигурява спокойствие и сигурност, това е връзка,
която белязва развитието на личността за цял живот. Древният философ Арисотел сравнява ума
на новороденото с покритата с восък дъсчица за писане, по която не е писано, известна още като
tabula rasa [2]. Каквото запишем на нея – това ще бъде. Ако запишем стабилно състояние,
спокойствие, вътрешен мир – сме успели да изпълним нашата мисия.
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ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ
В СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Росица С. Петрова

Промяната във времето, пространствата и информацията съвсем естествено променя нас,
хората. Респективно настъпващите промени изискват метаморфоза в живота, знанията и
ценностите на цялата човешка раса. Промяната във всяка една държава следва да започне от
образованието! То е необходимо и важно за напредъка на нацията, за благото на обществото като
цяло. Натрупването и придобиването на знания ни дава познание за света около нас и е процес
на получаване на информация, която трябва да се приложи. Огромни предизвикателства и
възможности се редуват все по-динамично в дневния ред на обществото, а революционни
технологии и иновации очертават все по-осезаеми страхове и надежди в умовете и сърцата ни.
Оптималното развитие и функциониране в такива разнообразни обстоятелства изисква и
разнообразни средства, подходи и модели за това.
В България дълги години се говори за нуждата от образователни реформи. Поради това
един от основните приоритети в нашата държава е промяна в образователната ни система. През
последните години силно се опитваме да повишим нивото на много дейности до така желания
европейски стандарт, и образованието е една от тях. За да се открие какво ни е нужно, за
достигането на този стандарт трябва да се направи паралел между българското образование и
това в Европейския съюз. Известно е, че се разминава по много параграфи като квалификация на
преподавателя, мотивация на учениците, приложение на знанията и т.н. Именно приложението
на получените знания е факторът, който значително ни отдалечава от европейския стандарт.
Една от приоритетните области, към която е насочена промяната, е Приобщаващото
образование. Приобщаването на всички деца в образованието е предизвикателство, което
предполага преосмисляне и практически промени на цялата образователна система. То е процес,
който се стреми да премахне всички форми на сегрегация в образованието, да обхване уязвимите
и изолирани по една или друга причина деца и да насърчи и благоприятства участието на всички
деца в образователния процес. В тази връзка М. Баева споделя, че приобщаващото образование
има за цел да „отговори на нуждите на всяко дете, като се отделя специално внимание на групи
деца, които са в риск да бъдат социално изолирани или изключени от общообразователната
система“2. В този контекст авторката извежда на преден план идеята, че приобщаването не се
отнася само до обучение на деца с увреждания, то се отнася до качествени условия за обучение
на всички деца.
Политиките и законодателството в много страни по света приемат и одобряват
концепцията за приобщаващо образование и полагат усилия за позитивна промяна, като всяка
страна изработва свои политики и избира собствен модел за приобщаване. В духа на посочените
документи и за ефективното внедряване на приобщаващо образование отделните държави са
длъжни да определят водещите си приоритети, принципи и практически действия за преход към
политика на включване на всички деца в обща образователна среда.
През август 2016 г. в България влезе в сила Законът за предучилищно и училищно
образование(ЗПУО), а три месеца по-късно бе обнародвана и Наредбата за приобщаващо
образование. Тази нормативна уредба за първи път въвежда приобщаващото образование, като
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част от правото на образование, това по същество представлява една от значимите иновации в
областта на средното образование през последните няколко десетилетия.
В центъра на образователната система е поставено детето/ученикът, с неговите
индивидуални особености, потребности и способности. Преходните и заключителни разпоредби
на Закона регламентират, че приобщаващото образование е „процес на осъзнаване, приемане и
подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на
всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на
пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на
децата и учениците във всички аспекти на живота на общността“3. С новата реформа в
образователното законодателство се гарантира, че приобщаването е централният принцип в
процеса на законодателни промени в образованието и има потенциал да доведе до истинска
промяна за всички деца с увреждания. Всичко това е в унисон с Конвенцията на ООН за правата
на хората с увреждания и с идеята всички деца да имат достъп до общообразователната детска
градина и училища.
Приобщаващото образование изисква общообразователните училища и детски градини
самостоятелно да поемат инициативата, отговорността и ръководството за неговото
осъществяване и е необходим следващ етап от процеса за осигуряване на равен достъп до
образование, успешна социализация и реализация на пазара на труда на деца и ученици в
неравностойно положение, и по-конкретно – на деца и ученици със специални образователни
потребности.
Представеното в изложението описание на дейностите в процеса на приобщаващо
образование без претенции за изчерпателност показва новите професионални и социални роли,
очертани в Наредба за приобщаващо образование и ЗПУО. Става ясно, че основни действащи
лица на приобщаването в образованието са компетентните педгогически специалисти. Те следва
да са подготвени и професионално ангажирани да изпълняват политиката на държавата за
превенция на изключването.
Заимстването на положителния опит от други страни е повод за размисъл и дискусии върху
направеното у нас. Провокирани от желанието за по-добра грижа към децата, можем да черпим
идеи за развитие от държавите, които вече имат сериозен опит в приобщаващото образование. В
опит да се очертае по-обективна картина за мястото на България и развитието и́ в приобщаващото
образование, насочваме внимание към три държави членки на Европейския съюз. Основанията
за избор са свързани със спецификите в социално - икономическото развитие, качеството и
организирането на системите за образование, както и напредъка на реформите в образованието,
отчетен от Европейската комисия. (European Agency for Special Needs and Inclusive Education).
Всяка от изложените по-долу държави са с различна култура, език и географско местоположение:
- Гърция – съседна балканска държава, която по описание се доближава до българския
приобщаващ модел;
- Великобритания /Англия/ – една от силните икономики в Европа, дългогодишен член на
Европейския съюз, с опит в развитието на грижата за децата и хората с увреждания;
- Финландия – бързоразвиваща се скандинавска страна, която в последните години показва
доста добри педагогически практики и развитие в образователната си система.
Краткият обзор и паралелният анализ в рамките на настоящото проучване дават
възможност за обобщения относно изпълнението на приобщаващите политики в съответните
държави и предоставя информация за сходства и различия, обусловени от нормативните и
стратегически документи за пробщаващо образование в съответните страни.
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При характеризирането на трите образователни системи безспорно се открояват
множество различия и това е неизбежно, предвид отдалечеността на страните и различията в
исторически, икономически, политически и културен аспект. Въпреки това, като страни членки
на ЕС те се съобразяват с Европейското законодателство в областта на образованието и спазват
вече наложените от европейската практика традиции и правила при предоставянето на
качествено приобщаващо образование. Всяка от разгледаните образователни системи приема и
одобрява концепцията за приобщаващо образование, полага усилия за позитивна промяна,
изработва свои политики и избира собствен модел за приобщаване.
Представянето на актуални данни и съществени характеристики няма за цел да изтъкне
предимствата или недостатъците на някоя от страните, а по-скоро да представи перспективите
пред приобщаващото образование в европейски мащаб и да изведе някои препоръки за
положителна промяна в българската образователна система.
Една от най-съществените разлики, които могат да се откроят между отделните държави,
са свързани с въвеждането на законодателството в тази посока. Приобщаващото образование,
изградено върху социалния модел, който е определящ по отношение на „дете-система” и поточно определящ, че системата е тази, която следва да се приспособи към детето, а не детето към
системата, се въвежда най- рано в нормативните документи като насока за приобщаване в
Англия и Финландия. Тези ранни промени дават стъпки напред в развитието на образователните
системи на тези две страни. Теоретиците на приобщаващото обучение подчертават, че в Русия и
страните от източна Европа се развива различен подход, основан на медицинския модел и довел
до теорията и практиката на „дефектологията”. Подчертава се, че този модел все още има силно
влияние върху страните в преход.
По отношение на законодателството и политиката съществуват и неоспорими прилики.
Главен управленски орган в образовнието са министерства и местни власти /ФинландияМинистерство на образованието и културата, Гърция – Министерство на образованието,
научните изследвания и религиозните въпроси, България – Министерство на образованието и
науката и Англия, която според различните си региони има различни законодателства, но в
територията на Англия действащ орган е – Министерство на образованието/. Те упражняват
надзор върху осигуряването на образование и обучение на деца и ученици, подлежащи на
задължително образование. Приоритет за всяка от посочените образователни системи са децата
и учениците с увреждания, техните права, социално и професионално включване към общата
училищна среда/обществото/.
Междуинституционални връзки – В Англия се предоставят услуги, които осигуряват
нужните специалисти като: ресурсни учители, учители на деца със слухови и зрителни
увреждания, говорни и езикови нарушения, учители, които осигуряват по-общи услуги за помощ
относно обучението и поведението, консултанти, образователни психолози, съветници или
учители с познания по информационни технологии за деца със СОП. LA изготвя план, когато се
установи нужда от специална помощ и училището не може да осигури ресурсите, тогава ги
осигурява външен орган - здравеопазване, социални служби, агенции и др. институции, които са
в тясно взаимодействие с училищата.
Във Финландия училищата си сътрудничат със социалните администрации и здравните
служби на всяка местна власт.
В Гърция работят много институции, които са в тесни взаимоотношения с училищата.
Регионални дирекции по образование, които извършват оценки на деца/ученици със СОП –
KEDDY. SEN (индивидуални учебни планове), които се изготвят от KEDDY, но се изпълняват
от учителя по специални нужди. KEDDY са местни центрове за диагностична оценка и подкрепа;
EDEAY (комитети за диагностично - образователни оценки и подкрепа), ситуирани в
общообразователните училища и назначени към всяко от тях. IPDS- местни медицински или
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психологически служби и съдебни органи, медико-педагогически центрове на други
министерства, сертифицирани от МОН и вероизповеданията.
Прави впечатление, че в посочените страни работят много повече законодателни актове,
ангажиращи се с ефективното внедряване на приобщаващо образование.
В сравнение с тези страни, България не може да се похвали с факта, че предоставя
приобщаващо образование от най-високо равнище, като създава конфигурации от
междуинституционални и междуведомствени връзки. Все още не са изградени механизми за
взаимодействие със социални и медицински звена, които да гарантират подкрепата и социалното
включване на всяко дете, независимо от неговите затруднения.
Преструктурирането на образователната политика, практика и култура в България е в
начален етап и въпреки че са определени водещите приоритети, принципи и практически
действия, все още у нас се наблюдават трудности при включване на всички деца в общата
образователна среда.
Финансиране: Образованието във всяка от страните е обезпечено чрез държавна
издръжка, с изключение на частни институции, които получават процент държавно финансиране.
Съществуват различни видове допълнителни услуги, които се предлагат в общностите, от които
някои са безплатни, а други платени от родителите.
В Англия местните власти получават финансиране за училищата чрез специални
стипендии от Министерство на образованието. Местното управление и училищата разпределят
финансирането по формула, съгласувана с регионалното ниво. Управителните органи на
училищата разпореждат и контролират как ще се изразходват наличните ресурси. За децата със
СОП се получава помощ, наречена поддръжка на SEN. Местните власти след консултация с
техните училищни форуми, решават от колко пари се нуждае училището, за да осигурят условия
на децата/учениците със СОП, нуждаещи се от допълнителна подкрепа. Допълнителната
подкрепа за дете със СОП е до 6 000 британски лири (годишно), като местните власти могат да
дадат допълнително финансиране, ако има непропорционален брой ученици със СОП.
Губернаторът и директорът решават как ще се използва делигираното финансиране за
предоставяне на допълнителна подкрепа. За специални училища – 10 000 британски лири
годишно.
Финансирането във Финландия също е от общините на местно ниво. Местните власти
(общински съвети) и правителството съфинансират и поддържат повечето институции,
осигуряващи основно и средно образование. Властите имат законово задължение да предоставят
образование на децата/учениците от задължителна възраст, живеещи в техните райони.
Отговорността за финансиране на образованието е разделена между държавата и местните
власти. Всеки ученик има право да получи всички предоставени му услуги безплатно.
Финансирането следва ученика. Храна, транспорт, социални услуги, настаняване са безплатни за
учащите и след завършване на задължителното си образование.
Гърция предоставя безплатно обучение за учащите. Държавните училища се финансират
от държавата. Финансира се образованието на ученици с увреждания в средните и специалните
училища. Специалните помощни услуги се финансират от правителството и европейски
програми.
Финансирането на българските образователните институции се доближава до изброените
по-горе държави, като финансирането е от държавния бюджет, чрез Министерство на
образованието и науката и други министерства, ведомства, както и от бюджетите на общините.
Съществува и самостоятелна издръжка от институциите. Финансирането следва ученика, както
е във Финландия. Издръжката всяка година се определя от МОН, съгласувана с Министерство
на финансите в съответствие с държавните образователни изисквания. Тя се изчислява по
формула, както в Англия. Стандартът за дете, ученик със СОП, е 3 326 лв. годишно за учебната
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2019/2020 г. Когато детето получава цялостната подкрепа в училището или детската градина, то
те получават цялостната издръжка, но ако специалистите, които работят, са външни, то
институцията, която ги осигурява, получава тази сума, като за детските градини и училищата се
изплащат 452 лв. за подкрепяща среда, материали, технически средства за работа с обучаемите.
За учениците, които се обучават в ЦСОП/ център за специална образователна подкрепа/ - 6 874
лв., за ДГ със специални групи – 6 865 лв. и в специалните училища: със зрителни нарушения –
14 175 лв.; с увреден слух – 13 840 лв. Извънобразователните услуги - храна, транспорт,
общежития, се плащат от родителите в намален размер. Частните училища се финансират и от
държавата. За да получат държавно финансиране, трябва 20% от учениците да са със СОП, от
социално слаби семейства и даровити деца. Тези групи са освободени от такси в частните учебни
заведения.
Училища и видове подкрепа. Тук съществуват както различия, така и прилики.
Предоставянето на подкрепа в България най- много се доближава до това на Финландия и
Гърция. В Гърция общообразователните училища приемат деца и ученици със СОП, които са с
установени затруднения в определени области. Деца/ученици със СОП не се разпознават от
системата като такива, когато са с обучителни затруднения, произтичащи от външни фактори
/езикови, културни особености/, билингви. Ученици с тежки увреждания, които не могат да
посещават училище, се обучават в специални училищни единици – специално предучилищно
училище, специално начално училище, специално прогимназиално училище, специално средно
училище, специално обединени професионални училища и специални професионални семинари
/ЕЕЕЕК/.
В България има специални училища и ДГ само за деца и ученици с нарушен слух и
зрителни нарушения. Бившите Помощни училища са преобразувани през 2017 г. в ЦСОП /
център за специална образователна подкрепа/, промяна има и техният статут. Гърция описва
интересни видове класове, които дават възможост на децата/учениците с различни затруднения
да получат възможност за продължаващо образование. В основния клас, ученици с леки
затруднения в обучението са подкрепени от класния ръководител, който сътрудничи за всеки
отделен случай с KEDDY/Център за диагностика, оценка и подкрепа/, такива центрове
съществуват и при нас – РЦПППО /Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование/. Във всяко училище има включващ клас – това е клас, в който се обучават и ученици
със затруднения, които след преодоляване и/или достигане на необходимото общообразователно
ниво се прехвърлят в него. Съществуват и инклузивни класове, т.нар. приобщаващи класове,
които са два вида: на обща и специална програма, и специализиран екип /персонална програма/
за по-тежки деца. Осъществява се паралелна подкрепа от класния ръководител и учителя по
вклюване в класа с другите деца.
Тук се откроява съществената разлика с гръцката система – в България предоставянето на
допълнителна подкрепа за дете/ученик със СОП е в условията на ДГ или общообразователното
училище, сред връстниците му. Когато детето/ ученикът има затруднения – първо му се
предоставя обща подкрепа, която е до три месеца. Ако не се отчете напредък, се извършва оценка
от екипа в ДГ/училище или от екип на РЦПППО. По преценка на екипа детето/ученикът
преминава на допълнителна подкрепа. Всички процедури се съгласуват и приемат от
родител/настойник. Той последен решава къде ще учи и запише детето си. Общият брой на
учениците в класовете в Гърция е намален, ако има деца/ученици със СОП. Възможният брой
ученици със СОП в една паралелка е до четири, а при нас – до три.
Съгласно закона за образованието на деца с увреждания /Гърция/, включването в
обикновените класове може да бъде с подкрепа от класен ръководител, включващ учител, учител
по специални нужди с паралелно подпомагане на съвместното обучение. Ранна интервенция по
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време на предучилищната възраст се осигурява от местните специални училища чрез класовете
за ранна интервенция.
Друг интересен подход в Гърция е преходът от професионалното образование и обучение
към пазара на труда – „чиракуване” за учащите с увреждания. За съжаление български вариант
не би могъл да се представи. Все още влезлите в сила Закон и Наредба за приобщаващо
образование имат доста да се развиват, докато достигнем другите държави в тази насока.
Цялостната реформа в образованието на Финландия се разглежда като право на
образование и обучение за всички. На всеки се гарантира равна възможност да получи
образование в съответствие със своите способности и специални нужди. Според закона,
обучението трябва да бъде организирано така, че да отговаря на възрастовото ниво и способности
на обучаемите. Общините са отговорни за осигуряване на образование и грижи в ранна детска
възраст, предучилищно образование и основно образование за всички деца /ученици, живеещи в
района.
Видовете подкрепи във Финландия са: обща, засилена и специална. В България: обща и
допълнителна. Както във Финландия, така и в България всички деца имат право на обща
подкрепа. Общата подкрепа във финландското училище се извършва от класния ръководител.
Той учи учениците да разпознават собствените си ресурси, силни страни, свързани с ученето и
предизвикателствата на развитието. Развиват се способности у учениците да поемат отговорност
за собственото си обучение, да си поставят цели, да планират, изпълняват и оценяват. Всичко
това се утвърждава във всички учебни ситуации и предмети. Това е подкрепа на обучаващите се
групи или отделни ученици още преди преминаването им към етап на засилена подкрепа.
Засилената подкрепа е за ученици, които се нуждаят от редовна подкрепа за тяхното обучение
или посещаване на училище – тези, които се нуждаят от няколко форми на подкрепа по едно и
също време. Те трябва да получат засилена подкрепа, която се основава на педагогическа оценка,
с конкретен план за обучение. Осигурява се засилена подкрепа, когато общата не е достатъчна.
Планира се такава за всеки ученик. Възможно е да се използват всички форми на подкрепа във
всеки етап на образование с изключение на образованието за специални нужди. Учебните
програми не са съобразени с етапа на обучение, защото по-важна роля има обучението в непълно
учебно време с възможности за индивидуално консултиране и използване на гъвкави методи. По
време на засилената подкрепа обучението и посещенията на всяко дете/ ученик се наблюдават и
оценяват редовно. Ако ситуацията при ученика се промени, планът за обучение се преразглежда.
Има възможност ученик да премине от засилена подкрепа към обща. Това се решава на база
педагогическа оценка от мултидисциплинарен екип.
Специална подкрепа може да се предостави като част от общо или задължително
образование. Може да се използват целият набор от мерки за подкрепа. Целта на специалното
образование е да се предостави на учениците цялостна и системна подкрепа, която им дава
възможност да завършат задължителното си образование, както и да изградят основа за
продължаване на обучението си след основното образование. Предоставянето на специална
подкрепа изисква от доставчиците на образование да вземат писмено решение. Преди да се вземе
такова решение, доставчикът се допитва до ученика, родителя/ настойник и подготвя
педагогическо изявление за ученика. Необходимостта от специална подкрепа трябва да бъде
преразглеждана най-малко след две години.
Във Финландия съществуват седем специализирани училища, които осигуряват цялостно
учебно образование. Тези училища са предназначени предимно за учащи със слухови или
зрителни увреждания, с физическо или друго увреждане. Държавните специализирани училища
са национални центрове за развитие на услуги, които представляват експертни услуги за
общински и други училища и временно образование и рехабилитация за ученици от
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задължителна възраст, които учат в други училища. Задължение на общината и отделното
училище е да включи учащите със СОП в основната образователна система.
ЗПУО в България урежда статута на детски градини, които имат специални групи за деца
с увреждания. В нашата страна съществуват и пет специални училища – СУУНЗ – Варна, СУУНЗ
– София и СУУУС – София и СУУУС – Търговище, СУУУС - Пловдив.
Има и една ДГ в София за деца с увреден слух. Децата с множество увреждания, за които
е изчерпана възможността за обучение в общообразователна среда, се обучават в ЦСОП, като се
записват като ученици в училищата, а рехабилитацията и обучението се осъществяват в центъра.
Записването в ЦСОП е след заявено желание от родител и оценка на експертен екип за насочване
към РЦПППО.
Образованието в Англия е по-колоритно. На територята на островната държава се
помещават различни институции, даващи образование и обучение за всички деца според
възрастта им: Детски градини, Начално училище, Основно училище, Първо училище,
Прогимназия, Средно училище, Средно училище с подготовка за матури, Гимназия, Колеж.
Училищата имат етап в учебната програма: основен етап, първи етап, втори, трети,
четвърти/матури/ и допълнителна подготовка и квалификации за ученици и кандидат-студенти.
Интересни са и програмите, които се прилагат според Кодекса на добри практики- School Action
(училищни действия) , School Action Plus (училищни действия плюс), Early Years Action
(действия в ранна възраст), Early Years Action Plus (действия в ранна възраст плюс). Плановете
се поставят за деца и младежи в общообразователните училища или колежи за допълнително
образование, като те учат заедно с другите деца и младежи на тяхната възраст. Децата и
младежите със СОП се обучават в среда с връстниците си само ако родителите им са съгласни и
общото образование на детето или младия човек е съвместимо с осигуряването на ефективно
образование на другите. Училищата изготвят планове за достъп, показвайки как те ще подобрят
достъпа до образование за ученици със СОП, съгласно Закона за равенството. Законът за децата
и семейството изисква от местните власти да информират родителите за услугите, които
предоставят /съвети, помощ, насоки, медиация/. Английският като допълнителен език,
надареност и висока способност не са включени в определението – СОП. В България
децата/учениците с дарби попадат в графа допълнителна подкрепа. Законът за децата и
семействата в Англия задължава местните власти да идентифицират деца и младежи със СОП.
Те предприемат многопрофесионална формална образователна и здравна оценка в неговата
област, ако се предполага, че е със СОП, и се изготвя план за образование, здравеопазване и
грижи. Всеки годишен преглед на плана на дете след 13 г. трябва да включва акцент върху
подготовката за зряла възраст. Кодексът за хората с увреждания от 0-25 г. описва
идентифицирането и оценяването на учениците със СОП. Документацията им е в поредността:
оценка, план, преглед. Родителите трябва да бъдат консултирани относно помощта и подкрепата,
които искат да получат. Във всички общообразователни училища се изисква да има назначен
квалифициран координатор, който представя професионални насоки на колеги, работи в тясно
сътрудничество с тях, родители и агенции.
След описанието на училищата и видовете подкрепа в различните държави може да се
заключи, че българската образователна система използва опита на другите страни ползотворно.
Предоставя се подкрепа на всяко дете с нужния инструментариум и специалисти. Децата и
ученците получават помощ от специални педагози, ресурсни учители, включващи учители,
логопеди и психолози, които са назначени към всяка образователна институция.
Оценки за насочване на деца/ученици със СОП се извършват във всяка държава от екипи
в училищата или от външни експерти под юрисдикцията на община, министерство. Планове за
работа с деца и ученици със затруднения присъстват в задължителната документация.
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Прави впечатление, че институции и звена, подобни на РЦПППО, са натоварени с много
повече отговорности относно оценяване, планиране и реализиране на дейности по процеса на
подкрепа на приобщаващото образование. Като сравнително нови образователни звена в
системата на българското образование и наследници на Ресурсните центрове, РЦПППО все още
структурират дейността си по посока на оказване на методическа и организационна подкрепа на
ЕПЛР в училищата и детските градини. Изоставане се наблюдава и по посока на въвеждане на
стандартизирани методики за оценка на функционалното развитие на деца и ученици.
Всяка от посочените държави е запазила статута на специалните училища, като
възможност за обучение и професионална подготовка за ученици с множество увреждания,
сензорни нарушения, аутистичен спектър и др. Това показва, че приобщаването на деца и
ученици в общообразователна среда не се извършва „на всяка цена“ и че се предлагат варианти
на родителите и учениците сами да направят този избор.
Квалификация на учителите
Развитието на приобщаващото образование изисква големи инвестиции в образованието
на учителите.
Прави впечатление, че учителите в Гърция, които работят в инклузивните класове,
паралелната подкрепа, специалните училища или центровете за диагностика и оценка KEDDY,
са специалисти по специално образование със солидна университетска подготовка, която
включва двугодишна програма за следдипломно обучение. Обучението на учители във форми на
комуникация се счита за допълнителна квалификация за тяхното назначаване в специални
училища за ученици с аутизъм. Държавата финансира обучението на основните учители, които
работят в специалните образователни звена или оказват паралелна подкрепа.
Изключително полезен е опитът на Англия по отношение на профилирането на дейността
на ресурсния учител. Пет са специализираните модула, които дават възможност учителите да са
тясно обучени специалисти по даден вид увреждане/нарушение – разстройство от аутистичния
спектър, дислексия, езикови и комуникативни затруднения, поведенчески, емоционални и
социални затруднения, умерени трудности при обучението. Правителството осигурява частично
финансиране на учителите, за да предприемат специализирани следдипломни квалификации.
От казаното до тук възниква въпросът доколко практическото обучение на бъдещите
ресурсни учители във висшето училище в България покрива широкия профил от
компетентности, които изискванията към професията налагат. Тази широкопрофилност
разглеждаме в два аспекта:
Ресурсният учител работи с деца и ученици в голям възрастов диапазон – от предучилищна
възраст до гимназиален етап на обучение. Това изисква познаване на различните етапи на детскоюношеското развитие, както и широка гама държавни образователни стандарти за всяка
група/клас.
Ресурсният учител е широкопрофилен и по отношение на работа с различните групи
затруднения – езиково-говорни, емоционално-поведенчески, физически, интелектуални и др.
Това изисква непрекъснато професионално надграждане по отношение на знания за спецификата
на различните типове затруднения.
Според К. Дамянов „тази мултифункционалност налага профилиране: начален ресурсен
учител, основен ресурсен учител, ресурсен учител за деца със сензорни нарушения, ресурсен
учител за деца от аутистичния спектър. Практиката обаче показва, че на този етап ресурсният
учител е общоспециален експерт“ 4.

Дамянов, К.,„Ролята на квалификацията на педагогическите специалисти в приобщаващото
образование“// В: Предучилищно и училищно образование, София,2018 г.
4
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Прилагането на Стратегия за предучилищното и училищното образование във Финландия
подчертава централната роля на учителите. По подобен начин е и в България - регламентирано
професионално развитие на педагогическите специалисти чрез Наредба 12. Към момента на
влизане в сила на ЗПУО, подготовката на бъдещите педагогически специалисти от страна на
университетите, както и на действащите педагози, чрез програмите за следдипломна
квалификация и обучения почти не включват теми от приобщаващото образование. В случаите,
когато има такива, те са преди всичко в сферата на специалната педагогика. Едва новата Наредба
за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител" предвижда
минимум от 15 академични часа, посветени на приобщаващото образование като задължителна
подготовка за бъдещите учители. Този хорариум е крайно недостатъчен, за да покрие целия
спектър от принципи, философия и подходи на приобщаващото образование. Изследванията
показват, че увереността на учителя в неговия капацитет като преподавател, определя нагласата
му към приобщаващото образование. Нагласата определя неговото поведение към
приобщаващото образование и успеха му при работата с децата с различия.
В заключение може да се обобщи, че различията и сходствата на приобщаващото
образование между държавите, които са описани, показват стремежа на всяка държава да се
развива и отваря врати за по-добър модел, приложим за техните среди. Българската
образователна система би могла да заимства от посочените европейски страни качествения
подход по отношение на законодателство и финансиране, преориентиране по отношение на
междуинституционални връзки и подготовката на педагогическите специалисти.

1.
2.
3.
4.
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ЩРИХИ ОТ СЪВРЕМЕННАТА РЕАЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ, СЪОТНЕСЕНИ
КЪМ СОЦИАЛНАТА ЗНАЧИМОСТ НА ТЕАТЪРА
Светлана Р. Крумова
Днес театърът живее в интересни времена. Изправено в новото хилядолетие пред много и
различни предизвикателства, драматургичното изкуство е повлияно от бързо изменящи се
социални и културни условия. Появата и развитието на комуникационните канали – телевизия и
Интернет, а оттам и на онлайн издания, социални мрежи, води до нарастващ поток от
информация. Публиката има по-голям избор и това я прави непредсказуема. Веднъж осъзната
възможността за управление на общността с помощта на информация, последната бива
употребена, за да се влияе върху вкусове, естетически предпочитания. Този процес води до
изменения в ценностната система, до промяна в представата за престижност в обществото. Наред
с това една възрастова група – млади хора от 11 до 15 години, много рядко стъпват в театралните
салони. Развитието на импресарския мениджмънт води до своеобразна борба в сектора за
привличане на зрители и генериране на печалба.
До ден днешен театърът продължава да бъде традиционна форма на изкуството, чрез което
се обяснява светът, поставят се различни философски въпроси. Чрез него се задават основните
категории в човешкото поведение, което му придава огромна образователна роля, театърът
допринася за формиране или утвърждаване на знания и умения, необходими за живота в дадено
общество. В този смисъл театърът е незаменим социализиращ фактор. Възникнал в античната
култура, която го превръща в сценично изкуство, представящо чрез слово, вербални знаци, звук
и танц съдбовно събитие, театърът се е утвърдил като институция за социална комуникация.
Успявал е да повлияе на социални процеси. Като всяка една човешка сфера и театърът се развива.
Днес наблюдаваме постдраматичните5 му перформативни форми, насочени не толкова към
литературната свързаност на текста и сценичната интерпретация, а към отношението между
аудитория и актьор. Богатият избор, който може да предложи репертоарният театър на своята
публика от класически или съвременни драматургични текстове, разработени с традиционни или
нови режисьорски похвати, невинаги бива оценен. От друга страна обаче финансирането на
държавните театри в България, което зависи от броя зрители на собствената им продукция,
изправя ръководния апарат пред изключително предизвикателство при изработването на
репертоарен план. Обърнали поглед повече към бизнеса, отколкото към тежестта си на
социокултурна институция, театрите са изправени пред дилемата коя от двете публики да
привличат – целевата или масова, притежават ли те творческа свобода, или са зависими от
търговския успех? И ако пазарният принцип „търсенето определя предлагането“ е водещ, къде
тогава остават важните функции на театъра?
Т. О. Адрианова систематизира функциите на театъра, определяйки идеологичната за най–
стара, която възниква още с появата на самото изкуство.6 Още тогава жреците са осъзнали, че за
да поддържат имиджа си, се нуждаят от система от възгледи, която да формира общественото
мнение и настроение. Чрез своите „религиозни служби“ с участието на всички в общността,
правят участниците лесно податливи на внушение и управление. Оценъчната функция се свързва
с възможността чрез спектакъла да се възпитават и утвърждават личните и социалните ценности
като морал, справедливост, любов. Друга социална функция на театъра е развлекателната.
Пострадаматично обяснено с възгледите на Ханс-Тис Леман, че това не е нова парадигма, а етап в
развитието на драматичния театър, който отваря нови възможности
6
Адрианова, Т. О., Социальные функции театра, Челябинского государственного университета. 2012. №
35 (289).Философия. Социология. Культурология. Вып. 28. С. 91–94.
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Разглеждана като комуникация между участници от противоположни страни, по пътя на
развлечението се удовлетворяват желания и потребности. Важна социална функция е
когнитивната. Сценичното изкуство притежава способността да предава и утвърждава найценните знания за света и човешките взаимоотношения. Спектакълът традиционно буди интерес
у зрителя, който наблюдава, обмисля и преживява случващото се, преценявайки го от своята
собствена житейска позиция. Съпреживява заедно с героя от сцената, стигайки до собствен
катарзис, който променя светогледа му. Процесът започва още в ранна детска възраст с
куклените представления, които децата наблюдават. Попадайки в света на театралната магия, те
започват да разбират основните категории добро и зло, да се учат на правилно отношение към
същества от заобикалящия ги свят, да придобиват знания за културата и вярванията на
общността, в която живеят. Децата започват да се отъждествяват с харесвания от тях образ и да
прилагат съобразителност, доброта. Наслагванията от знания продължават и по-нататък.
Порасналият индивид опознава дълбочината и спектъра от емоции, обменя социални
преживявания от други общества. Учи се през целия живот на съпричастност, мислене и
отношение. Благодарение на това изкуство социалният опит се предава от едно поколение на
друго, от една общност на друга. Оттук следва и регулаторната функция на театъра, тъй като той
влияе върху поведението на хората и го регулира. „Регулаторната функция на театъра се
основава на морала, етиката, обичаите, етикета.“7 Според Адрианова формирането на
обществено мнение е друга важна социална функция на театъра. Като всяко едно изкуство и това
е отражение на бита и социокултурното развитие на обществото, показва социални норми, задава
философски въпроса, влияе върху формирането на морални устои и естетически вкус. Като
архитектура класическите театри се отличават с красотата си, изящността на орнаментите, което
води до възхищение. Влизайки в залата с цялото великолепие на салона, величествеността на
огромните кулиси, всичко това допринася за естетическия вкус на човека. Впечатленията се
допълват с богатството от сценични костюми, реквизит и декор. Авангардните сцени, в които
отсъства пищността, също носят своята семиотика за очакване на нетрадиционност на
представяното. Сценичните език и средства от самото представление насочват към цялостта на
посланието, което се носи в текста и се изказва и чрез режисьорския поглед и актьорската игра.
Всичко това определя семиотичната функция на театъра. Следваща неизменно свързана с
предходните е игровата функция, която допринася за това зрителят независимо дали наблюдава
случващото се на сцената, или става активен участник в него да забрави за делничните проблеми
и да се потопи в действието, изразявайки своите емоции и чувства. Характерно за играта е, че
участниците в нея се откъсват от ежедневието си, разсейват се от належащите проблеми, което
води до намаляване на стреса, породен от конфликти с поведение и среда. И тук се прибавя
комуникативната функция на театъра. По време на всяко едно театрално представление се
осъществява обмен на настроение, чувства, въпроси. Информацията се трансферира между два
обекта – единият са актьорите, а другият – публиката. Тук са много важни максималната
изразителност на сценографията, речевите и пластичните възможности на актьора, които са
кодът на комуникацията /за пример можем да дадем фактът как две бебета, които не говорят все
още езика, се разбират. Това става чрез универсалността на жестовете и мимиките, които са
разпознаваемите кодове от всички./ И тук ще обърнем малко повече внимание на социалната
роля на актьора. Тъй като е посредникът между текста и режисьорския прочит, но същевременно
е в прякото общуване с публиката, той се отъждествява от самата нея с носителя на социалните
ценности. Факт в подкрепа на това твърдение е кончината на известен актьор. В живота си той
може да е бил подвластен на някои пороци, но смъртта му се съпреживява от цялото общество,
не само от актьорската гилдия. Популярното лице не е образ, включващ само добра актьорска
7
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техника, но и добра комуникация от сцената. Личните качества и художественият образ се сливат
в представата на публиката. Аудиторията започва да се отъждествява с него, с поднесените от
него съзнателно и подсъзнателно послания. Актьорът, изобличавайки социална
несправедливост, аморално поведение, получава сила и власт да внушава и влияние над
индивида.
„Театралното действие се играе от актьори, действащи като Други по отношение на
зрителя. Тези Други са красиви, пластични, музикални, очарователни, имат магнетизъм,
привличат и задържат вниманието на зрителя. Добрият актьор е в състояние да потопи
партньори и зрители в състояние на чар в света на играта, от който можете да излезете, но
не искате. Те се превръщат в център на привличане, почит, подражание и любов на публиката
в театъра“8
Тук се крие решението на съвременните ръководители на театри да избират имено
популярните лица, които са търсени от зрителите и едновременно с това генерират печалба за
културната институция.
В процеса на комуникация случващото се на сцената се повлиява от реакцията на
аудиторията както и обратното. И ако театърът изгуби този диалог с публиката, това ще е
неговата смърт.9 И не на последно място важна социална функция е стратифициращата, тъй като
посещението на театър от ранна детска възраст води до присъединяването на индивида към
определена интелектуална прослойка.
„Театърът е общият канал, по който протича светлината на мъдростта на по-добре
мислещата част на народа и откъдето тя се разпростира в по-меки лъчи из цялата държава.
По-правилни понятия, прояснени принципи, по-чисти чувства потичат оттук по всички
кръвоносни съдове на народа: мъглата на варварството, на мрачното суеверие се разнася,
нощта отстъпва пред победната светлина.“ 10
Имено поради тази своя многофункционалност театърът трябва да заема важно място сред
обществото. А тъй като той е водещ в сценичните изкуства от неговото развитие и отношението
към него зависят и останалите сценични изкуства.
Факторите, които повлияват върху съвременното отношение към театъра в нашата страна,
са много. Настоящото изследване няма за задача да опише всички, а само някои от тях, които се
открояват най-много, маркирани с думите дигитализация, публики, репертоар и политика.
В дигиталния век достъпът до информация е „на един клик разстояние“. И тук не става
дума за употребата на дигиталните средства единствено и само от подрастващото поколение.
Процесът на дигитализация на библиотечни масиви е подкрепен през 2011 г. от Националната
програма за опазване и достъп до книжовното наследство в библиотеките. Част от целите са
съхраняване на застрашени от унищожаване ценни документи, по-бърз достъп до най-търсени и
най-ползвани материали. За съвременния човек по-удобно е да се разходи из виртуалните
масиви, за да открие четиво, документ или въобще информация, която му е необходима.
Електронните книги направиха възможно човек да притежава лична виртуална библиотека в
едно устройство, което да използва където и да се намира. Все по-малко стават офисите, в които
няма компютър. Днес учителите не крият факта, че децата предпочитат да зададат въпрос на
търсачката Google, отколкото на тях и на своите родители. Нещо повече театроведът проф.
Камелия Николова описва едно ново състояние на човешкото възприемане след 90-те години,
определяйки го като пост-пост консумация, свръхконсумация или хиперконсумация, която заема
много повече място в социалния и личния живот на индивида:
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„Седнал пред монитора, той открива, разглежда и събира множество разнообразни
парчета информация, знания, забавления, опит. Удоволствието от тяхното набавяне и
преживяване обаче е повече интровертно, все повече удоволствие за себе си, а не капитал за
съперничество с другите.“11
Удоволствието за себе си прави непредсказуем избора на индивида. Но театърът вече е дал
знаците, че може да бъде провокатор в консуматорското общество. Той използва дигиталните
технологии, за да изменя сценичната среда. Подобрява се качеството на звук и светлина,
използват се мултимедийни устройства за онагледяване на картини, интернет комуникация
изгражда пряко образи на сцената, използва се добавена реалност. На сценичното пространство,
често несъвпадащо с театрална зала, освен актьори могат да се наблюдават дигитализирани
образи на екран. Отдавна сме свидетели на сценични изкуства, които са предавани на живо.
Използването на различни канали за комуникация, съчетаването на художествени езици променя
стилове, жанрове. В тази връзка проф. Николова говори за хибриден театрален език, хибриден
театър и хибридни жанрове, за визуална драматургия, театрална инсталация, мултимедиен
спектакъл, визуален пърформанс, киберпърформанс, което води до нов вид въздействие върху
публиката – предизвикателство пред мениджърите на театри и театралните трупи. 12
„Главен актьор сега е езикът – самостоен и самодостатъчен. Неговото присъствие на
сцената се осъществява чрез тялото и гласа на изпълнителите. По този начин единствено
актьорското тяло и актьорският глас вече очертават сценичното пространство, в което
протича спектакълът. Постдраматичният текст и постдраматичното представление вече
не препращат към никаква друга, външна – социална, психологическа, философска и т.н.
реалност. Те самите създават реалност – реалността на страх, обсесия, желание, копнеж,
неудовлетворение, страдание, катастрофа (най-често взети заедно), - която съвременният
човек преживява в тишината на своята шумна самота.“13
Днес наблюдаваме изключително разнообразие от театрални форми. От частни случаи
преди време съзнателно търсените документалистика, биографичност, изразени във вербатим
театъра сега вече са се превърнали в трайна тенденция. Интерпретациите на класически текстове,
чрез многообразие от средства, режисьорски похвати и техники, превръщат зрителя в участник
и партньор, който намира истината за заобикалящия го свят в цитата и документа, а не в
симулирана фикционална реалност на сценичния акт, без той да се вписва в общата съдба и без
необходимост от пряко противопоставяне на идейни позиции. Не трябва обаче да се пренебрегва
и разнородността на публиката. От изследователите тя бива класифицирана по различни
принципи. Тук ще използваме противопоставянето й на елитарна и масова. Първата възприема
по презумпция социалната значимост на театъра. Това е публиката с традиция в отношението
към сценичното изкуство. Възпитана в естетиката и морала и стратифицирана в обществото.
Другата е необучена публика, повлияна от новата медийна реалност, която се отдалечава от
изкуството. Този вид публика е загрижена повече за оцеляването си, предпочита пасивна форма
на прекарване на свободното си време или се задоволява с мащабни ТВ реалити формати. За този
вид публика театърът по-скоро би бил място за почивка, отколкото за провокация на личностно
надграждане. Масовата публика може да реагира отрицателно при представянето на съвременна
драматургия, при това с иновативни режисьорски похвати, предпочитайки издържалите на
времето класически текстове. Това може да изправи пред риск идеята за реализиране на
спектакъл по съвременен текст от местен автор. Погледнато в перспектива, процесът може да
Николова, К., Българският театър след 1989 и новата британска драма. С., Институт за изследване на
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доведе до скъсване на връзка със съвременните драматурзи, които от своя страна също търсят
възможности за творческа реализация. Елитарният зрител обаче влияе върху отношението на
масовия както към дадена постановка, така и към изкуството и театъра като цяло. Ако елитарната
публика намалява и общественият интерес ще намалее, което пряко влияе върху
възпроизвеждането й. Закономерно в такъв случай е потенциалната публика да намалее. По тази
логика художествеността на изкуството трябва да е на високо ниво, а новата публика да се учи
на отношение. Спокойно за един театър можем да перифразираме „Кажи ми каква ти е публиката
и ще ти кажа какъв си.“ С грижа за бъдещето на изкуството като социално значимо и с цел
увеличаване на доходите от съществена необходимост е формирането на постоянна публика,
която да е с развит естетически вкус, с познания и отношение към сценичното изкуство.
Оттук идва предизвикателството пред всички, които стоят зад театралния процес, едни от
които са ръководителите на театралните институции. Към това ще добавим и съществуващият
пазарен механизъм. В България театрите се субсидират от държавата. Бюджетът пряко зависи от
продажбата на билети. За драматичните, драматично-куклените, театрално-музикалните
центрове субсидията е различна.
„Културните индустрии, които засмукват в себе си всеки културен феномен,
притежаващ пазарен потенциал, се ръководят от логиката на печалбата, а не от логиката на
просвещението на масите (базисна нагласа на българската култура през XIX и XX в.).
Традиционните групи от публики, познати ни в предходните десетилетия като почитатели на
операта, балета, театъра или киното, номинално продължават да съществуват, но всъщност
реалните публики в салоните се оказват маркетингово привлечените потребители, платили
цената на достъпа си до произведенията на изкуството. И както всички потребители, те
трябва да бъдат съблазнявани за последващи покупки, а не възпитавани както предполагаше
парадигмата на просвещението.14
Театърът е едно, но театрите са друго нещо, също както пликът не е самото писмо.15 Ето
защо директорът на тази културна институция трябва да притежава организаторски талант,
способност да взема нетрадиционни решения, да улавя обществените интереси. Той трябва да
има маркетингови познания, за да постига зададените цели и да привлича необходимата
аудитория /не само от финансова гледна точка, но и от авторитетна/ . От неговите ценности,
зависи качеството и съдбата на създадените художествени продукти. Днес притежавайки
свободата, която не е имал преди 90-те години, обслужвайки идеологически догми, той трябва
да поддържа изключително трудния баланс между постигането на художествени заслуги, чрез
спектаклите, които реализира ръководеният от него театър и същевременно те да бъдат
конкурентно способни. Ако до преди прехода основното звено в сценичните изкуства са били
репертоарните театри, а частните формации са се броели на пръстите на едната ръка, днес на този
пазар своя продукция представят придобили значимост студийни формации, независими актьори
и частни трупи, представяни от импресарски агенции. За да бъдат конкурентноспособни,
ръководителите на репертоарни театри канят и наемат популярни актьори, режисьори и
сценографи. Предприемат атрактивни проекти с цел създаване на продукт с висока художествена
и естетическа стойност, който да привлече публика. Имено в изпълнение на тези задачи да
развива и надгражда у аудиторията социална отговорност, но и да привлича нова публика,
директорът трябва да подбере онзи репертоар, чрез който да ги изпълни. Репертоарът е този,
който отразяват социокултурната и икономическата ситуация в страната, представя идейнохудожествените търсения на отделния театър. Реализираните заглавия са лицето на конкретния
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театър. Пазарният механизъм с присъщия му признак търговски успех, пряко зависим от обема
на публиката, изправя ръководителите на театри пред труден избор. Понякога той се свежда до
предпочитане на пиеси без особена художествена стойност. Нерядко се наблюдава фактът, че
спектакли по такива пиеси са масово посещавани. Очевидно е, че в тях се съдържа нещо, което
се харесва на публиката. Липсата на художественост не се счита за значима, след като няма кой
да я забележи. Театърът избира по-лесния път вместо художествено да разкрива житейските
конфликти, повишавайки естетическия вкус, представя на зрителите нещо стандартно, познато
и очаквано. По този начин се намалява взискателността и на двете страни, защото ако театърът
е отговорен за духовния живот, то самият той зависи от него. Следва комерсиализация на
изкуството, липсва творческа свобода, появява се зависимост от търговския успех и пазарното
търсене. Театърът печели публика, но игнорира социалните си функции. Ако преди време
театърът бе зависим от идеологическата диктатура и възпитаваше точно определени ценности,
то сега финансовата зависимост може да предопредели отказ от възпитаване на каквито и да е
естетически ценности.
„Театърът, който предоставя на зрителя възможността да преживее опит със самия
себе си, за мен е основният противовес, опозиция на театъра като забавление.“16
Обстойното изследване на репертоарите на театрите и нагласите на публиката може да
посочи тенденциите и да формира цялостна политика за развитие на театралното изкуство.
Днес сме свидетели на разнообразни форми на творческо съществуване, които дават
свобода на избор и обогатяват театъра като изкуство. Всеки театрален екип може да подбере
модела си на съществуване, да избере езика на художествено изразяване. Всеки от тях има своето
място и своята публика. От съществено значение обаче е до каква степен сценичното изкуство
обогатява културните нужди на човек, защото той като хуманно същество се нуждае от такива.
Факт е, че в дигиталния век и театърът и публиката са променени. За да разгърне пълния си
потенциал, театралното изкуство трябва да се развива в подходящи условия, за да може неговите
продукти да достигнат до по-голяма аудитория, което ще направи възможно изпълнението на
функциите на театъра, ще подобри социалния живот на хората. Пътят към реализиране на този
процес е още по-активното взаимодействие с другите политически, икономически,
образователни институции на централно и местно ниво. Съществува цял сегмент от публика 11–
15 годишни тийнейджъри, които могат да се превърнат в потенциална постоянна публика. Ако
причини за липсата им на интерес могат да бъдат недостатъчното наличие на драматургични
текстове, подходящи за тази възраст, недостатъчно обучение по видовете изкуства, което да
изгражда естетическо отношение, влиянието на новите герои – топ модели, спортисти,
популярни от ТВ и кино екрана лица, участници от реалити формати, то могат да се въведат
стимулиращи политики. В учебните програми би могло да се въведе макар и в съкратен вид
история на сценичното изкуство, да се наблегне на жанровете, за да се формира отношение. Би
могло да се стимулира финансово посещението на театър от страна на образователното
министерство. Реализирането на конкурси за драматургични текстове за тийнейджъри би
следвало да стимулира авторите. Министерство на културата би могло да изгради политика на
подпомагане на театрите, които поставят пиеси за тази възрастова група. Необходимо е
насърчаването на използване на новите технологии и като цяло „….. необходими са
преструктуриране и на системата и нов тип финансиране, обвързано с критерии за високо
художествено качество и културно многообразие.“17 На местно ниво от изключително важно
значение е обществената подкрепа и спомоществователството на бизнеса. Цел на тези политики
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е не постигане на краткосрочни финансови успехи, а формиране на постоянна аудитория от
знаещи зрители в диалог с театъра. От своя страна театърът трябва да припознае функциите си
и че като първична медия18 в основата му е заложена силата на внушението. Като публична
институция, чието предназначение е да образова, развива и възпроизвежда културни ценности,
социализира, театърът има нужда от ново съзнаване и възприемане от цялото съвременно
общество, ако то държи на духовните ценности и естетическите и културни норми.
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ЦЕННОСТИТЕ, КУЛТУРАТА И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Светослав В. Недев

Всяко общество има уникална ценностно-ориентирана структура, която отразява
идентичността на културата, тъй като наборът от ценности, които индивидът научава в процеса
на социализация, се детерминира от обществото. Деформираната социална среда, в която
основните социални потребности от общуване, самоизява, сигурност и любов не се
удовлетворяват, насочва личността на работещите към неконтролируеми компенсаторни
механизми на реализиране. В социологическата и демографскатата литература у нас въпросът за
ценностите, намиращи проявление в нови житейски стратегии и модели на демографско
поведение, е поставян многократно. Факт е, че както високообразованите хора, така и младите
поколения са носители на новия дух и новите ценности във всяка една епоха.
През последните две десетилетия нараства безпокойството, че нашето училище не
подготвя младежите за ефективен живот в свят, характерен с човешко разнообразие,
интеркултурно взаимодействие, динамични изменения и глобални взаимозависимости [9].
Анализът на съвременните социални и педагогически реалности акцентира върху особената
значимост на интеркултурното образование за подрастващите.
На съвременния етап на развитие на нашето общество, когато повсеместно възникват
многобройни междукултурни връзки, неизбежно става преразпределение на ценностни
приоритети и мотивации в системата на образованието. Обучението по интеркултурна
комуникация в образователната система става универсален подход.
Съгласно Дерида понятието „интеркултурна комуникация” включва „равноправното
взаимодействие на различни лингвокултурни общности при строгото зачитане на тяхната
самобитност и своеобразие, което води до необходимостта от откриване на общочовешкото на
базата на сравнението на собствената и другите култури” [5, стр.1].
Съгласно А. Андонов: „Интеркултурността предполага взаимно разбиране и зачитане
богатството и уникалността на отделните култури” на базата на диалога и толерантността [17,
стр. 283].
Интеркултурността постулира необходимост от позитивни контакти между групите и
индивидите в обществото на базата на диалога и взаимното културно обогатяване [7, стр. 147160], [13].
В новите условия на „свят без граници” остро се поставя проблемът за взаимното
разбиране на хора с различни култури и традиции, което води до пробуждане на интерес и
уважение към тях. „Интеркултурната комуникация започва да заема важно място не само в
политиката и културния живот, но и в системата на образованието“ [2].
Според съвременната наука, интеркултурността води до появата на ново направление в
образованието – „интеркултурно образование”, а заедно с това и до появата на нови термини
като: „интеркултурна педагогика”, „интеркултурно възпитание”, „интеркултурно учене” и т. н.
„Идеалът на интеркултурността се свежда до хармонизиране на културните различия, а не
тяхното омаловажаване, премахване или пък хипертрофиране. Пътят към този идеал е
общуването – диалогът между културите” [15, стр. 222]. Следователно, интеркултурното
образование позволява развитието на правилно и навреме сформирани представи за това, че
съвместно с нас живеят хора с други традиции, морални и нравствени ценности, социално
устройство, стил, поведение и начин на живот.
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И. Иванов смята, че терминът „интеркултурно образование (intercultural education)“
поставя акцент върху динамиката на процесите на акултурация. Терминът има две части: “интер”
– експлицитно предполага реални взаимоотношения (интеракции), взаимозависимости;
“култура” — свързва се с особености на ценностите, начина на живот, регламентации на
взаимоотношенията между хората, представи за света, начини на взаимодействие, представи за
време и пространство и пр. [9, стр. 2]. Посочените аспекти от интеркултурни знания предполагат
изменение на учебните програми и налагат необходимостта от включване на раздели по
етнолингвистика, етнопсихология, което от своя страна води до задълбочаване на знанията за
представителите на отделните народи, съдействат за формиране на толерантност и готовност за
интеркултурно сътрудничество с цел поддържане на националното самосъзнание на всяка
идентичност. Акцентът е върху идеята за развитие на интеркултурното образование в условията
на съществуващата образователна система и представлява един от подходите, ориентирани към
съхранение, транслация и културно развитие на етнокултурните общности и народите,
населяващи дадена територия и позволяващи стимулиране на активния отклик на обучаемите.
През последните десетилетия интеркултурното образование поставя все по-високи
изисквания към българското училище. Според И. Иванов, могат да се дадат много определения
за интеркултурно образование: „образователен процес, в който участниците, представители на
разнообразни етнически, расови, религиозни и социални групи и съобразно със своите
институционални роли, традиции и интереси, работят кооперативно, в дух на взаимозависимост
и взаимно уважение, необходими за обединението на страната и света“ [11, стр. 11].
„Интеркултурното образование е образователен процес, в който участниците, представители на
разнообразни етнически, расови, религиозни и социални групи и съобразно със своите
институционални роли, традиции и интереси, работят кооперативно, в дух на взаимозависимост
и взаимно уважение, необходими за обединението на страната и света” [10, стр. 10].
Интеркултурното образование е характеристика на образователните процеси в
плуралистичните общества. Интеркултурното образование е базово за всички ученици в едно
културно, етнически и социално плуралистично общество. То е необходима предпоставка за
качествено общо образование. Има собствена ценност, а също и инструментална ценност за
подпомагане постигането на други образователни цел. „Интеркултурното образование не е само
лозунг и теория, а ежедневна работа. То се изразява най-вече в образование в различност и
постигане на съзнание за собствената идентичност. Характерна особеност е, че формирането на
учениците става едновременно с формирането на учителя“ – пише И. Иванов [11, стр. 13].
Следователно, главната негова задача се заключава в разширяване на взаимодействието на
ценностните системи на децата от различни етнокултурни общности на базата на сближаването,
преодоляването на различията, диалога и толерантността.
Интеркултурното образование е пряко следствие от борбата за граждански права през 60те години на ХХ век и носи политическата и идеологическата натовареност на това време. Като
главна цел на интеркултурното образование най-често се посочва училищна реформа, насочена
към осигуряване на образователно равенство за учениците с разнообразни расови, етнически и
социално-икономически характеристики. Задачата на интеркултурното образование е да се
„формира нагласа в учениците за съжителство на различните общности, което да е не само
мирно, но и взаимно обогатяващо” [15, стр. 79].
Интеркултурната ситуация в българското училище изисква целенасочена работа на
педагозите за култивиране и зачитане на мултикултурните ценности (уважение към личността,
свобода, сътрудничество и др.) с цел интегриране и толерантен диалог между културите.
Интеркултурната комуникация учи комуникантите как да опознават, разбират и ценят културата
на другите народи и, най-главното, по-добре да опознаят себе си.
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Като задачи на интеркултурното образование могат да се посочат следните: „(1).
Повишаване ефективността на училищната мрежа с цел обхващане на децата на мигрантите и
малцинствата (2). Поддръжка и заздравяване на основни социални умения (главно свързани с
езика) (3). Намаляване силата на социалните конфликти в училищното пространство.
Подобряване на социабилността – приемане на другите след опознаване и приемане на себе си;
постигане на съгласие със себе си и с другите; повишаване на толерантността в училището и в
квартала (4). Подобряване качеството на работа в училищата с мултиетническа среда
Преодоляване на комплекса “лоша репутация” (“маргинализационен комплекс”) за училището.
(5). Подготовка на учителите, на дидактически материали, мотивация, демонстрация и обучение
в ефективни образователни практики (6). Идентификация, измерване и анализиране на
училищните постижения, типовете училищно поведение, интеракцията “учител–ученик” при
децата от различните етноси и определяне на различията – както структурни, така и
психологически, които въздействат неблагоприятно върху училищната успеваемост
(специфичните затруднения) (7). Формиране на адекватни стратегии на преподаване (8).
Развитие на етнокултурна рефлексия на учителите към децата от различни общности.
Подготовка на учители и друг училищен персонал за работа в хетерогенна в културно отношение
среда“ [11, стр. 15]. Интеркултурното образование е свързано със съвкупност от знания, умения
и компетентности и води до отхвърляне на конфронтацията с другите култури за създаване на
нагласи за взаимно разбиране, уважение, диалог. Интеркултурното образование е свързано с
усвояване на социални умения: за изслушване, за комуникиране, за работа в група, за емпатия.
Както пише Снежана Илиева: „Културата е понятие в антропологията и въпреки че е
ежедневно използван и безспорно ясен термин, при определянето му се влага различен смисъл,
особено когато става дума за прилагането му към организационното поведение и към
съотношението между национална и организационна култура“.
Според И. Иванов, терминът „култура“ много често се обяснява с производството на едно
общество (противно на природата), като съдържаща определен лимит от особени ценности и
смисли (символно значение) Приема се, че етимологично е най-близко до думите “култ” и
“култивирам”. Затова и не е без основание постановката за култура на тялото и душата [8, стр.
7].
Според Х. Хофстеде, „Културата се придобива, тя не се наследява. Тя произтича от
социалната среда на индивида, а не от гените му. Културата трябва да бъде разграничавана от
човешката природа, от една страна, и от личността на индивида, от друга, макар че социолозите
все още дискутират къде точно е границата между човешката природа и културата между
културата на личността [20, стр. 6].
„Училището е реално микрообщество, отразяващо в своята култура (ценности, норми,
процедури, кодекси на поведение, разпределение на властта, привилегии, отговорности)
обществената такава” – пише И. Иванов [10].
Различните култури имат свои специфични вярвания, нагласи и ценности, които те
съблюдават и уважават. Съвкупността от всички ценности, заложени в основата на всяка
култура, изгражда нейната ценностна система.
Понятието „ценност” възниква през XVIII век и се среща за пръв път у Кант („това са
целите поставени пред волята”), а по-късно се разглежда от философите – Х. Лотце, Винделбанд,
Рикерт, Х. Мюнстерберг, Е. Ласк, Хусерл, В. Вунд, Ф. Йодл, Ф. Паулсен, Брентано, Майнонг,
Шелер и др. [19, стр, 16].
Съществуват различни трактовки на понятието „ценности”, свеждащи се до следното:
Х. П. Баптист: „ценностите са коренът на всички други елементи на културата – етикет,
начин на живот, дори език. Те диктуват човешкото поведение и емоциите [3, стр. 46].
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Философски речник “ценностите представляват общозначими принципи, които
определят насочеността на човешката дейност, мотивацията на човешките постъпки” [19, стр.
13].
Ние-те. Кратък етнополитически речник: „ценностите са общовалидни или
общочовешки, не зависят от ситуации – всеки, който иска да бъде човек, би трябвало да се
ръководи от тях” [16, стр. 99-100].
Недялка Видева разглежда ценността като: „отношение на човека към околния свят,
(включващо отношение към себе си, другите и света като цяло), което разкрива смисъла на
човешкото битие” [14, стр. 222].
Според Майкъл Горман: „ценност е онова, което възбужда дълбокия интерес (често и
съвсем основателно егоистичния интерес) на индивид или група. С обединяването на група
ценности се формира „ценностна система“ [4, стр. 14].
За Елиана Пенчева „в основата на понятието „ценност“ безусловно е идеята за добро, но тя
обикновено се свързва с единици от сферата на чувствителността и разума като наслада,
полезност, вяра“ [18, стр. 8].
Определението на Байчинска [1] представя ценностите като проект на качеството на самата
жизнедейност, а също така проект за качеството на нейния субект.
Рокич разглежда ценността като “устойчиво убеждение в това, че определен начин на
поведение или крайна цел на съществуването е по-предпочитана от личностна или социална
гледна точка, отколкото противоположна или друга гледна точка или крайна цел”. Според него,
общият брой ценности, достояние на човека, е сравнително малък. Различните хора притежават
специфични ценности, организирани в система [21]. Съгласно Рокич, има два класа ценности:
1/терминални (Т) и 2/инструментални (И). Терминалните ценности са ценности-цели, а
инструменталните са практически ценности-средства и се отнасят до начин на действие или
личностна черта [21]. Според Рокич, терминалните ценности се разделят в две подгрупи „социални“ и „личностни“. Инструменталните, от своя страна, са обособени в други две групи –
морални и ценности за компетентност. Американският психолог визира разбирането на Фишбайн
и Айзен, че нагласите са вид интенционално състояние, насочено към конкретен обект или
ситуация. За разлика от тях ценностите са по-абстрактни, но и по-съществени в живота на
индивидите. Те имат определено съдържание (характеристики); притежават интензивност (колко
силно се предпочитат пред други ценности); разкриват социалната желателност или
нормативност на нещата (как трябва да се действа); тясно свързани са с Аз- концепцията и
чувството за идентичност (централност за личността) [21].
Важно е при формулирането на ценности да се отбележи значението на егоистичния
интерес, тъй като и най-алтруистичните ценности могат да бъдат изтълкувани като извършване
на действия или начини на съществуване, които облагодетелстват благоразумни индивиди или
групи. С други думи, ценностите се коренят в действителността и не съществуват сами за себе
си като философски категории. Всяка група от хора и всяко поколение трябва да установи своите
ценности като запази онези, които са свързани с неговия интерес или полза, отхвърли онези,
които вече не го засягат, и създаде нови или по-скоро пресъздаде старите ценности.
Ценностите кристализират в културата като „обществено благо и синтезират резултатите
от колективния живот на рода, т.е. самата световна култура като цяло” [6, стр. 34]. Учените правят
различни класификации на ценностите: материални, обществено-политически и духовни,
положителни и отрицателни ценности. В антагонистичните общества класите изработват
различни представи за ценностите: добро, справедливост, свобода и т. н. Заедно с това
съществуват и общочовешки ценности – определени от прогресивното културно наследство
нравствени норми. Ценностите придават смисъл на нашия живот и ни ръководят при вземане на
решения. Обобщавайки човешкото отношение към ценностите през вековете, може да се каже,
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че различните аксиологически теории фиксират едни и същи ценности, ранжирани в различен
ред. Принципът за йерархия на ценностите произтича от самия оценяващ субект [6, стр. 34].
Снежана Илиева [12, стр. 71] посочва, че факторите, които влияят върху формирането и
промяната на ценностите, се различват по обхват, по степен на влияние или проникване в
дълбочина на ценностната система и са в сложно и трудно предсказуемо взаимодействие
помежду си.
Глобалното общество днес преживява ценностна криза, която често ескалира в
нетолерантност и фундаментализъм. Свидетели сме на междуетнически конфликти, нарушаване
на човешките права, национализъм и расизъм като главни заплахи за стабилността на мира в
света. Светът е съвкупност от различия: идентичности с уникални исторически и културни
ценности, ориентация, поведение, отношение към другите култури.
Динамиката на ежедневието, нарасналите бизнес контакти, съвременните технически и
компютърни технологии ни принуждават да отделяме все по-малко време за пряко общуване по
между си.
Многообразието от култури в света ни учи колко пъстра и причудлива е палитрата на
техните възгледи, цели, стремления. Независимо къде живеем, какви са нашите вярвания и
убеждения, ние трябва да се научим как да споделим своите ценности с другите и живеейки
съвместно как да съхраним мира.
Образованието в България трябва да продължи да се актуализира и да създава условия
младите хора да се развиват и изразяват своите културни идентичности; да приемат, уважават и
разбират културните различия; да притежават умения и положителни нагласи за междукултурно
общуване и да се реализират като активни и отговорни граждани в своята общност, в България,
Европа и света.
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ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Светослава Й. Хайнова-Лозанова

В общоевропейски контекст социалното приобщаване и социалната закрила са включени
като приоритетни цели в Договора за Европейския съюз (ЕС) наред с пълната заетост, социалния
прогрес и солидарността. Правото на социално осигуряване, помощ за жилищно настаняване и
здравни грижи е прокламирано като едно от основните права на всички лица в ЕС в Хартата на
основните права на ЕС.
Европейският съюз подкрепя сътрудничеството и обмена на добри практики между
държавите членки с цел подобряване качеството на социалните услуги, като същевременно
осигурява и финансова подкрепа за развитието и модернизацията на услугите чрез създадените
фондове като Европейски социален фонд (ЕСФ), Фонд за европейско подпомагане на найнуждаещи се лица (FEAD), Програма за заетост и социални иновации (EaSI).
Социалните услуги се възприемат като жизненоважно средство за постигане на целите на
Европейския съюз за социално, икономическо и териториално сближаване, висока заетост,
социално включване и икономически растеж. Те имат водеща роля за подобряване качеството на
живот на уязвими социални групи и осигуряването на ефективна социална закрила.
Специфичните цели и принципи на предоставяне на социалните услуги от общ интерес за
първи път са припознати на общоевропейско ниво в Съобщение на Комисията до Европейския
парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите
COM(2007) 725 „Услуги от общ интерес, включващи социални услуги от общ интерес: нов
европейски ангажимент”. Съобщението извежда въпроса за качеството на социалните услуги
като водещо направление в усилията за оказване на подкрепа на държавите членки в сферата на
социалните услуги. Документът прокламира, че Комисията ще осъществява Стратегия за
поддържане на качеството на социалните услуги чрез комбинация от инструменти за
систематично насърчаване на качеството. По линията на Европейския социален фонд и
Европейски фонд за регионално развитие се осигурява пряка финансова подкрепа за много
услуги. Отвореният метод на координация за социална защита и социално приобщаване определя
политическа рамка за провеждане на реформи и за обмен на добри практики.
Основна роля в осъществяването на тази стратегия има Комитетът за социална защита
(Social Protection Committee), чрез който Европейската комисия подкрепя развитието на
доброволна рамка за качеството, осигуряваща на държавите членки насоки за изработване,
мониторинг и оценка на стандарти за качеството.
Комитетът за социална закрила е консултативен орган, създаден в подкрепа дейността на
Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Съвет
EPSCO), в който участват министрите на всички държави членки на ЕС, отговарящи за заетостта,
социалните въпроси, здравеопазването и политиката за защита на потребителите и съответните
членове на Европейската комисия.
Повечето държави членки концентрират усилия върху включването на потребителите на
услуги във вземането на решения за собственото им благополучие. Независимо от
общоевропейския контекст между държавите членки на ЕС се наблюдават съществени различия
в нормативната уредба в областта на социалните услуги на национално ниво. Различни са и
прилаганите подходи за осигуряване на качеството на социалните услуги. Някои държави
въвеждат нормативно задължителни стандарти за качество, други формулират предписания и
препоръки към доставчиците, а в трети разчитат преди всичко на естествената саморегулация на
пазара.
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I. Социалните услуги в България
Социалните услуги са дейности в подкрепа на лицата за социално включване и
самостоятелен начин на живот, които се основават на социална работа и се предоставят в
общността и в специализирани институции. Услугите в специализирани институции се
предоставят само след изчерпване на възможностите за предоставяне на социални услуги в
общността. Социалните услуги се основават на социална работа и са насочени към подкрепа на
лицата за осъществяване на ежедневните им дейности. Те се предоставят съобразно желанието и
личния избор на лицата, които се нуждаят от тях. Социалните услуги могат да се предоставят
краткосрочно (до 3 месеца) и/или дългосрочно (над 3 месеца). Социалните услуги в общността
са услуги, предоставяни в семейна среда или в близка до семейната среда. Социални услуги в
общността от резидентен тип са услуги, които предоставят възможност за живот в среда, близка
до семейната.
Специализираните институции са домове от пансионен тип, в които хората са отделени от
своята домашна среда. Социалните услуги в специализираните институции се предоставят след
изчерпване на възможностите за ползване на услуги в общността.
Предоставянето на социални услуги за деца цели създаването на условия за пълноценно
развитие, чрез грижа и подкрепа на децата в общността и децата в риск. Процесът по закрила на
детето се осъществява и чрез редица мерки, които се изразяват в насочване към подходящи
социални услуги за деца, предоставяни в общността, включително и от резидентен тип. Фокусът
при организирането, предоставянето и управлението на социалните услуги за деца е детето със
своята уникалност на възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност,
пол, увреждане, възраст, социално положение.
„Потребители на социални услуги” – са лицата и семействата, които ползват социални
услуги в общността и в специализираните институции.
Социални услуги , които се предоставят в общността, са :
1.Социални услуги, които се предоставят в домашна среда:
- „личен асистент” е лице , полагащо постоянни грижи за дете или възрастен с трайно
увреждане или за тежко болен , за задоволяване на ежедневните му потребности;
- „ социален асистент” е лице, предоставящо комплекс от социални услуги , насочени към
социална работа и консултации на потребителите свързани със задоволяване на потребностите
от организация на свободното време и осъществяване на контакти;
- „домашен помощник” е лице предоставящо услуги в домашни условия, насочени към
поддържане на хигиена на обитаваното жилище , пазаруване и приготвяне на храна , пране и
други комунално- битови дейности;
- „домашен социален патронаж” е комплекс от социални услуги, предоставяни по
домовете , свързани с доставка на храна; поддържане на лична хигиена и хигиена на жилищните
помещения, обитавани от ползвателя ; съдействие за снабдяване с необходимите технически
помощни средства при ползватели с увреждания; битови услуги и други;
2. Дневен център:
- „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания” − форма за подкрепа на деца,
младежи с трайни увреждания, в които се създават условия за обслужване, отговарящи на
ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация
на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално
включване и превенция на настаняването им в специализирана институция.
- „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” − форма за подкрепа на
пълнолетни лица с трайни увреждания, в който се създават условия за обслужване, отговарящи
на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация
на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално
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включване и превенция на настаняването им в специализирана институция.
Услугите в дневния център се предоставят полудневно или целодневно.
- „Дневен център за лица и/или младежи с тежки множествени увреждания” − форма
на подкрепа на деца, младежи с над 90 на сто вид и степен на увреждане или трайно намалена
работоспособност с определена чужда помощ, в невъзможност за самообслужване, в които
лицата се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на
настаняването им в специализирана институция. В дневните центрове са създадени условия за
обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните потребности на потребителите.
Капацитетът на социалната услуга е до 30 места.
- „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – седмична грижа” − подкрепа на
пълнолетни лица с трайни увреждания, в който се създават условия за обслужване, отговарящи
на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация
на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално
включване и превенция на настаняването им в специализирана институция. Предоставянето на
услугите е седмично, обслужването на потребителите е от понеделник до петък.
- „ Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа” е комплекс от
социални услуги , които създават условия за цялостно обслужване на потребителя през деня,
свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните , здравните, образователните и
рехабилитационните потребности, както и потребности от организация на свободното време и
личните контакти;
- "Дневен център за стари хора" е форма на социална услуга за подкрепа на лица,
навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно
чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване, свързана с предоставяне на храна и
подпомагане на социалното им включване.
3. „ Център за социална рехабилитация и интеграция” е комплекс от социални услуги,
свързани с извършването на рехабилитация, социално- правно консултации, образователно и
професионално обучение и ориентиране , изготвяне на индивидуални програми за социално
включване;
4. Социални услуги от резидентен тип:
4.1.„Център за настаняване от семеен тип” /ЦНСТ/ е комплекс от социални услуги ,
които се предоставят в среда, близка до семейната, за органичен брой деца – не повече от 15.
Центърът може да се ползва в комбинация с други социални, здравни, образователни и други
услуги и в съответствие с потребностите на настанените лица.
- "Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания" е място
за живот на младежи от 18 до 35-годишна възраст в среда, близка до семейната, за ограничен
брой лица – не повече от 15. Центърът може да се ползва в комбинация с други социални,
здравни, образователни и други услуги и в съответствие с потребностите на настанените лица. В
центъра се предоставя подкрепа на младежи с увреждания с трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане над 71 на сто, установена с експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК.
- "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични
разстройства" е място за живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не
повече от 15. Центърът може да се ползва в комбинация с други социални, здравни,
образователни и други услуги и в съответствие с потребностите на настанените лица.
В центъра се предоставя подкрепа на пълнолетни лица с психични разстройства с трайно
намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 71 на сто, установена с експертно
решение на ТЕЛК/НЕЛК.
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- "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция" е място за
живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15. Центърът може да
се ползва в комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги и в
съответствие
с
потребностите
на
настанените
лица.
В центъра се предоставя подкрепа на пълнолетни лица с деменция и/или болест на Алцхаймер с
трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 71 на сто, установена с
експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол от специализирана
(психиатрична) лекарска консултативна комисия .
- "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически
увреждания" е място за живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече
от 15. Центърът може да се ползва в комбинация с други социални, здравни, образователни и
други
услуги
и
в
съответствие
с
потребностите
на
настанените
лица.
В центъра се предоставя подкрепа на пълнолетни лица с физически увреждания с трайно
намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 71 на сто, установена с експертно
решение на ТЕЛК/НЕЛК. "Физическо увреждане" е частична или пълна загуба на фина или груба
двигателна способност на части от тялото, водеща до нарушена способност за придвижване,
самообслужване и/или социална адаптация. Нарушаването на двигателната способност следва да
е удостоверено с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
- "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена
изостаналост" е място за живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече
от 15. Центърът може да се ползва в комбинация с други социални, здравни, образователни и
други
услуги
и
в
съответствие
с
потребностите
на
настанените
лица.
В центъра се предоставя подкрепа на пълнолетни лица с умствена изостаналост с трайно
намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 71 на сто, установена с експертно
решение на ТЕЛК/НЕЛК.
- "Център за настаняване от семеен тип за стари хора" е място за живот в среда, близка
до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15. Центърът може да се ползва в
комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги и в съответствие с
потребностите на настанените лица.
4.2. „Център за временно настаняване”е комплекс от социални услуги, предоставени на
бездомни лица, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности за срок не повече от
три месеца;
4.3.
„Кризисен център” е комплекс от социални услуги , предоставени на лицата,
пострадали от насилие или жертви на трафик и насочени към задоволяване на ежедневните им
потребности и изготвяне на индивидуални програми за социална интеграция;
4.4. "Преходно жилище" е форма на социална услуга за пълнолетни лица с увреждания,
осигуряваща настаняване на не повече от 8 лица и подкрепа от специалисти за придобиване на
практически умения за водене на самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване
в живота на общността.
4.5. "Наблюдавано жилище" е форма на социална услуга за пълнолетни лица с
увреждания или лица от 18- до 25-годишна възраст, които са били настанени извън семейството
по реда на Закона за закрила на детето, осигуряваща настаняване и условия за водене на
самостоятелен начин на живот. Капацитетът на услугата е до 6 места.
4.6.
„Защитени жилища”. Те са форма на социална услуга , в които хората водят
независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти;
- "Защитено жилище за лица с психични разстройства" е форма на социална услуга за
пълнолетни лица с психични разстройства с трайно намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане над 50%, които, подпомагани от специалисти, водят относително самостоятелен
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начин на живот в среда, близка до семейната. Капацитетът на услугата е до 8 места. В защитеното
жилище се настаняват лица, притежаващи ЕР на ТЕЛК.
- "Защитено жилище за лица с умствена изостаналост" е форма на социална услуга за
пълнолетни лица с умствена изостаналост с трайно намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане над 50%, които, подпомагани от специалисти, водят относително самостоятелен
начин на живот в среда, близка до семейната. Капацитетът на услугата е до 8 места. В защитеното
жилище се настаняват лица, притежаващи ЕР на ТЕЛК.
- "Защитено жилище за лица с физически увреждания" е форма на социална услуга за
пълнолетни лица с физически увреждания с трайно намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане над 50%, които, подпомагани от специалисти, водят относително самостоятелен
начин на живот в среда, близка до семейната. Капацитетът на услугата е до 8 места.
Нарушаването на двигателната способност следва да е удостоверено с експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК.
5. "Приют" е форма на социална услуга, предоставяна за срок не повече от 3 месеца в
рамките на календарната година за определена част от денонощието (от 17,00 ч. на текущия ден
до 10,00 ч. на следващия ден) на бездомни лица и семейства при неотложна необходимост от
задоволяване на базовите им потребности, свързани с осигуряване на подслон, храна, хигиена и
социално консултиране.
6. "Социален учебно-професионален център" е форма на социална услуга, насочена към
професионално обучение на лица с определена степен намалена работоспособност, навършили
18 години.
7. Звено "Майка и бебе" предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени
и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите
майки чрез социално, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа.
8. "Център за обществена подкрепа" е форма на социална услуга, в който се извършват
дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище,
деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и
социална интеграция на деца от резидентна грижа. В центъра се извършват: социално и
психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет,
посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, оценяване
и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с
поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.
9. "Център за работа с деца на улицата" е комплекс от социални услуги, свързани с
превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и
интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с
детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарнохигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.
10. "Приемна грижа" е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е
настанено в семейство на роднини или близки или в приемно семейство.
11.
„Обществени трапезарии” – те са социални услуги, насочени към задоволяване
на потребностите от храна за хора , които не могат да си я осигурят сами.
Специализирани институции за предоставяне на социални услуги са:
1. "Дом за деца, лишени от родителска грижа" е специализирана институция, която
предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание на деца от 3 до 18 години или до
завършване на средно образование, но не повече от 20 години.
2. Дом за пълнолетни лица с увреждания:
- "Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост" е специализирана институция за
хора с водеща диагноза "умствена изостаналост", установена с експертно решение на
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ТЕЛК/НЕЛК, в която са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните,
социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от организация на свободното
време и личните контакти на потребителите.
- "Дом за пълнолетни лица с психични разстройства" е специализирана институция за
хора с водеща диагноза, попадаща в обхвата на психичните разстройства, установена с експертно
решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която са създадени условия за обслужване, отговарящи на
ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от организация на
свободното време и личните контакти на потребителите.
- "Дом за пълнолетни лица с физически увреждания" е специализирана институция за
лица с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която са
създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните
потребности и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти на
потребителите. Нарушаването на двигателната способност следва да е удостоверено с експертно
решение на ТЕЛК/НЕЛК
- "Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения" е специализирана институция за
лица със сетивни нарушения, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която са
създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните
потребности и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти на
потребителите.
- "Дом за пълнолетни лица с деменция" е специализирана институция, предоставяща
комплекс от социални услуги на лица с деменция или болест на Алцхаймер, установена с
медицински протокол от ЛКК и/или с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
3. "Дом за стари хора" е специализирана институция, предоставяща комплекс от
социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване, включително на
онези от тях, които са с физически увреждания и имат процент намалена работоспособност,
установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
II. Социалните услуги в някои европейски държави
Финландия се е утвърдила като една от държавите с най-добре развити социални услуги
в света, която осигурява условия за достоен живот на всички финландски граждани и чужденци,
живеещи в страната. Законът за социалните грижи (710/1982, последно изменен 1235/2014) е
основният нормативен акт, уреждащ организацията на социалните услуги във Финландия. Той
дава точна дефиниция на понятието „социални грижи“ като съвкупност от социални услуги,
социално подпомагане, социални добавки и социални заеми и други свързани мерки, имащи за
цел да подкрепят и поддържат социалната сигурност и функционалните способности на отделния
индивид, семейството и общността като цяло. Законът за социалните грижи определя 8 основни
социални услуги, които общините са длъжни да предоставят. Общините имат възможност да
въвеждат и други видове социални услуги съобразно нуждите на местното население.
Регламентирани са следните видове социални услуги: социална работа, детски и семейни
консултации, социални услуги по домовете, услуги по настаняване/осигуряване на подслон или
поддръжка на дома, институционална грижа, семеен тип грижа, дейности в подкрепа на хора с
увреждания за подобряване достъпа им до заетост, осигуряване издръжка на деца в нужда.
Законът определя обхвата на всяка от тези услуги и случаите, в които въпросната услуга е
приложима. В допълнение законът определя, че общините са отговорни за организиране на
социални услуги за деца и младежи, за предоставяне на специализирани грижи за хора с
увреждания, включително с умствена изостаналост, и услуги за хора, страдащи от зависимост
към различни субстанции.
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Във Великобритания уредбата на социалните услуги е детайлно регламентирана на
законово равнище. Според Закона за човешките права на Обединеното кралство всеки човек има
право да получава грижи и справедливо и достойно отношение при предоставянето на социални
услуги. Съгласно законовата уредба социалните услуги във Великобритания са интегрирани със
системата на здравеопазването. Въведени са общовалидни национални стандарти за качество на
услугите. Насоките на държавната политика в областта на социалните услуги са определени от
правителството в Бялата книга „Да се грижим за хората“ от 1989 г., която предлага рамка за
промени на грижите, предоставяни в общността. Грижите в общността се дефинират като
„осигуряване на правилното ниво на интервенция и подкрепа, които да помагат на хората да
постигат максимална независимост и контрол над живота си“. За да подпомогне прилагането на
Бялата книга е приет Закона за националното здравно обслужване и грижи в общността от 1990
г. Той дава възможност на местните власти да съсредоточат усилията си повече върху
осигуряването на адекватни грижи в общността, отколкото върху развитието на
институционалната грижа. В резултат се увеличава разнообразието от услуги, предназначени да
подкрепят хората в собствените им домове. Нормативната рамка е изменена и допълнена от
Закона за здравето и социалните грижи от 2001 г. С него се въвежда рамка за оценка на
индивидуалните потребности от социални грижи.
Законът за грижите от 2014 г., който дава начало на нова сериозна реформа от началото на
2015 г. е най-значителната промяна в държавната политика на Великобритания в областта на
социалните грижи през последните години. Основната му цел е да обедини всички регулации в
сферата на социалните услуги в единен нормативен документ, като по този начин направи
системата на социалните услуги ясна и достъпна за всички заинтересовани страни. Видове
социални услуги: резидентни грижи: домове за грижи с медицинско обслужване; грижи в
общността: домове за грижи без медицинско обслужване, специализирани колежи, домашни
грижи, допълнителни грижи и настаняване, споделен живот, подкрепа за живот; смесени
здравно-социални услуги: хосписи, услуги при дълготрайни състояния, лечение и рехабилитация
при зависимост, рехабилитационни услуги.
В Малта правото на социално подпомагане и социално осигуряване е прокламирано в
основополагащия нормативен акт - Конституцията от 1964 г. То е детайлизирано в 3 основни
направления като:
- право на всеки, който не работи и няма средства да посреща основните си нужди, да
пoлучава издръжка и социално подпомагане;
- право на всеки работещ на социално осигуряване, основавано на вноски от работодателя
и работника и покриващо случаите на злополука, болест, увреждане, старост и безработица;
- право на хората с увреждания и неработоспособните лица да получават образование и
професионално обучение
Реализацията на правото на социално подпомагане и социално осигуряване, както и
достъпа до социални услуги са детайлно уредени в законовите актове на национално ниво.
Основополагаща роля за организацията на социалната система в Малта има Закона за
социална сигурност. Очертава 3-те основни вида социални услуги, достъпни за населението в
Малта:
1. Държавно финансирани домове за социални услуги;
2. Държавно финансирани домове за грижи за хора с увреждания;
3. Социални услуги и помощ по домовете.
В малтийската система на социални услуги са развити всички основни форми на социални
услуги, утвърдили се в практиката в международен план – институционална грижа в
специализирани домове и социални услуги в общността. Характерна черта на малтийската
система е липсата на нормативна регламентация на видовете социални услуги. Разработването и
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организирането на конкретни форми на социални услуги изхожда от потребностите на
населението и е в компетенциите на държавните агенции, които са специализирани в
осигуряването на качествени и подходящи услуги за конкретни целеви групи от нуждаещи се. В
този смисъл развитието на различните видове социални услуги в Малта се осъществява при ясно
разпределение на отговорностите между институциите на национално ниво. Всяка от
специализираните държавни агенции разработва набор от социални услуги, предназначени да
отговорят на специфичните потребности на целевата група, към която е насочена дейността им
– хора с увреждания, хора, страдащи от зависимост към алкохол, хазарт, наркотични и други
субстанции и деца и семейства в риск.
Предвид националните и общоевропейски тенденции, свързани с прогресивното
застаряване на населението, социалната политика на Малта се фокусира приоритетно върху
осигуряването на качествени грижи и подкрепа за най-възрастното население.
Социалните услуги са дейности в подкрепа на лицата за социално включване и
самостоятелен начин на живот, които се основават на социална работа и се предоставят в
общността и в специализирани институции. Социалните услуги са жизненоважно средство за
постигане на целите на Европейския съюз за социално, икономическо и териториално
сближаване, висока заетост, социално включване и икономически растеж. Те имат водеща роля
за подобряване качеството на живот на уязвими социални групи и осигуряването на ефективна
социална закрила.
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ЦЕЛИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ НА БЪЛГАРИЯ И ФИНЛАНДИЯ

Сийка Колева

Хилядолетната история на човечеството е свързана с ярък и дързък стремеж към знание.
Пътищата към познанието и образованието винаги са неизбежна цел, защото осигуряват
развитие на способностите, реализация на личността, обществен прогрес. Общественоикономическата и политическата обстановка навсякъде по света и във всяко време оказва
влияние върху отношението към развитието на образованието, което трябва да е адекватно на
постоянно променящите се потребности от знания и умения. Динамичното съвремие налага
преосмисляне и модифициране на модела на образователните системи, които са фактор за
растежа на държавите в цялостен план.
Националните политики и в частност националните образователни политики се
съобразяват с обективните реалности в световен мащаб. Всяка държава има своя собствена
образователна система и система на обучение, но е факт, че глобализационните процеси във
времето, в което живеем, определят общи цели и приоритети – да изградим и съхраним
способността на индивида да мисли самостоятелно и да се учи цял живот, да усвои и да участва
в развитието на човешкото познание и съвременната наука, като в същото време запазим
оригиналността и уникалността на всяко дете и ученик.
Стремежът към високо качество на българската образователна система се основава на
идеята, че естественият творчески порив на всяко дете трябва да се насърчава и развива така, че
то да живее пълноценно, изпитвайки необходимост от нови знания и умения, които да придобива
с радост и удоволствие, израствайки като самостоятелно мислеща и социално отговорна личност.
Основното право на образование е записано в Конституцията на Република България наред
с правото на живот, лична свобода и неприкосновеност. Дългосрочна цел на образователната
политика е повишаване на качеството на образованието и осигуряване на равен достъп до
качествено образование. Науката и образованието се разглеждат като фактори за растеж и
икономически ръст, гарантиращи Европейско развитие на България.
В глава първа на Закона за предучилищното и училищното образование са формулирани
дванайсет основни цели на образованието в България:
1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и
подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите,
способностите и интересите му;
2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална
реализация и активен граждански живот в съвременните общности;
4. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;
5. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на
развитието и реализацията им;
6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
7. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на
демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното
гражданско участие;
8. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната,
езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;
9. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с
увреждания;
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10. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;
11. придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и
техните взаимовръзки;
12. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата,
отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз
(https://lex.bg/bg/laws/ldoc/).
Как се постигат тези основни цели на предучилищното и училищното образование в
България?
Министерство на образованието и науката на база на оценки и анализи, след обществени
консултации, разработва стратегически документи, които определят пътя за развитието за даден
период от време и които очертават приоритетите, глобалните цели и рамката на очакванията за
придобитите от децата и учениците умения и компетенции. Тези документи са в съответствие с
целта на „Стратегическата рамка на Национална програма за развитие на Република България:
България 2020“ за повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и
обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на
достъпно и качествено здравеопазване.
В границите на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж („Европа
2020“), на МОН е поверена Оперативна програма „Наука и образование за интелигетен растеж
2014−2020 г.“ Основните цели на ОП НОИР в контекста на стратегията „Европа 2020“ са:
повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП; намаляване на
процента на преждевременно напусналите училище до под 11%; увеличаване на процента на
завършилите висше образование до 36% от хората между 30 и 34 годишна възраст. (Оперативна
програма „Наука и образование за интелигетен растеж 2014-2020 г.)
Качеството на образованието е от съществено значение за устойчивия растеж на Република
България. Решаващо условие за качествено образование са подготвеността на педагогическите
кадри, тяхното обучение и квалификация. Главната цел в Националната стратегия за развитие на
педагогическите кадри 2014 – 2020 година е до 2020 г. България да има изградена единна и
ефективна система за образование, обучение, продължаваща квалификация и условия за
професионално развитие на педагогическите кадри. Чрез държавно регулиране на учителската
професия да се постигне по-голяма ефективност и се утвърдят отговорността и авторитетът на
учителя в обществото. Ключовите дейности за реализиране на тази цел са: усъвършенстване на
нормативната уредба, свързана с първоначалната подготовка, продължаващата квалификация и
професионалното развитие на педагогическите кадри; анализ на системите за подготовка и
развитие на педагогическите кадри в България, в държавите членки на ЕС и други страни и
актуализиране на дейността на висшите училища в област „Педагогически науки“; разработване
на професионални стандарти за педагогическите кадри и система за контрол на качеството,
диференцираното заплащане и професионалното развитие; създаване на условия за привличане,
задържане и развитие на нови за системата педагогически кадри и на специалисти с високо
равнище на професионална подготовка.
Грамотността е основен фактор за личен и обществен просперитет. Въпросът за
повишаване на грамотността в българското училище е свързан с изместването на фокуса на
внимание от граматично ориентираното към комуникативно ориентираното обучение по език.
През 2003 г. на международна експертна среща на ЮНЕСКО се приема следната дефиниция на
грамотността: „Грамотността е способността на човека да идентифицира, да разбира, да
интерпретира, да създава, да обменя, да общува, да изчислява, като използва отпечатани и
написани на ръка материали, свързани с различни видове контекст. Грамотността е
продължителен и непрекъснат процес на обучение и/или учене, който позволява на човека да
постигне целите си, да развие знанията си и потенциала си, както и да участва пълноценно в
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общността и в обществото, към което принадлежи.” В търсене на решения, водещи до постигане
на равнище на функционална грамотност, което ще осигури възможност за личностно и
обществено развитие и ще спомогне за постигането на интелигентен, приобщаващ и устойчив
растеж на икономиката Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността
(2014 – 2020) очертава следните цели:
 създаване на благоприятна среда чрез популяризиране на четенето, чрез разработване и
утвърждаване на модели на добри практики за съвместна дейност с родители и местна общност,
чрез осигуряване на лесен достъп до книги и други четива;
 повишаване на равнището на грамотност посредством проследяване, оценка и анализ
на постигнатите от учениците равнища на грамотност, посредством интегриране на
функционалната грамотност в стандартите за учебно съдържание и в учебните програми,
посредством провеждане на квалификационни дейности с учителите, насочени към
съвременните методи на преподаване за повишаване на равнището на грамотността;
 увеличаване на участието и приобщаване чрез ключови дейности, свързани с:
преодоляване на социално-икономическата неравнопоставеност, като се осигури достъп до
възможности за обучение на лица, които са отпаднали от образователната система, на социално
слаби лица и възрастни; преодоляване на неравнопоставеността при билингвите, като се осигури
както допълнителна подкрепа за децата, чийто майчин език е различен от българския, така и
езикови курсове за лица, които не владеят български език; преодоляване на дигиталната пропаст,
като се осигури подходяща среда за повишаване на уменията за четене от електронни носители
в училищата и в обществените библиотеки (Националната стратегия за насърчаване и
повишаване на грамотността (2014 – 2020)).
В епохата на динамични технологични промени информационните и комуникационни
технологии се оказват основен двигател на съвременното обществено развитие. Съвременният
обучаващ се трябва да има постоянен достъп до електронни образователни ресурси и услуги.
Това се отнася и за участниците в образователния процес на всички равнища ‒ родители,
учители, преподаватели и учени. Мобилността на всеки участник в образователния процес ще
бъде в основата на мобилното образование в новото информационно общество. Основни цели на
Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в
образованието и науката на Република България (2014-2020г.) са: 1) създаване на равни
възможности за всеки за получаване на качествени образователни услуги на нивото на
съвременните изисквания и тенденции независимо от местоживеенето и обучението с използване
на съвременни ИКТ; 2) формиране на личности, адаптирани към живота в информационното
общество с всички негови възможности, заплахи, предизвикателства и рискове; 3) осъществяване
на по-плавен, ефективен и управляем преход на обществото към икономика на знанието. За
постигане на тези цели в Стратегията са посочени ключови дейности, свързани с: осигуряване на
гарантиран, постоянен и универсален достъп до качествени образователни и научни ресурси и
услуги; промени в нормативната база, регламентиращи всички видове обучение чрез средствата
на ИКТ; ефективно включване в образователния процес на цялото многообразие от възможности
и средства за достъп до информация, както в рамките на образователните институции, така и
отвсякъде – от дома, на път и т.н.; промотиране на ползите от въвеждането на ИКТ сред найшироки обществени групи; ускоряване на интеграцията на България в европейското и световно
образователно и научноизследователско пространство чрез средствата на модерните технологии;
развитие в обучаващите се на мотивация за получаване на знания, непрекъснато самообразоване
и критично мислене посредством използване на модерни ИКТ (Стратегия за ефективно
прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на
Република България (2014−2020г.)).
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Професионалното образование и обучение са ключови фактори за устойчивото социалноикономическо развитие на страната. В съответствие с бързите промени в икономиката и
обществото са и главните цели в Стратегията за развитие на професионалното образование и
обучение в Република България за периода 2015-2020 г.: превръщане на професионалното
образование и обучение в привлекателна възможност за учене; осигуряване на гъвкав достъп до
обучение и до придобиване на квалификация; активно участие на заинтересованите от ПОО
страни; координирано прилагане и управление на националните и европейските инструменти в
областта на признаване на придобитите компетенции. Дейностите за реализация на тези цели са
свързани с: оптимизиране на училищната мрежа, повишаване привлекателността на
професионалното образование и обучение чрез осъвременяване на съдържанието на
професионалната подготовка и подобряване на качеството ѝ; организиране и провеждане на
професионално обучение в реална работна среда; определяне на „защитени” професии на
областно ниво в партньорство с регионалните организации на работодателите; осигуряване на
стипендии за висок успех и постижения по изучаваната професия; обвързване на
Министерството на икономиката с потребностиите на ПОО; използване на Европейските
структурни фондове и Програмата за учене през целия живот в подкрепа на приоритетите в
областта на ПОО; осигуряване на леснодостъпни и висококачествени услуги за кариерно
ориентиране на учащи и възрастни (Стратегия за развитие на професионалното образование и
обучение в Република България за периода 2015−2020 г.)).
Главна цел в Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите
образователната система (2013 – 2020) е осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и
приобщаване в системата на предучилищното възпитание и подготовка и училищното
образование на децата и младежите като предпоставка за равноправно социално включване и
пълноценна личностна реализация. Постигането на тази цел се осъществява чрез превенция,
интервенция и компенсиране, което има за цел да подпомогне преждевременно напусналите
училище отново да се включат в образованието. Ключовите мерки са свързани с:
 осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера на
взаимоотношения, управление;
 повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитие на личността
на всяко дете и ученик и предотвратяване на преждевременното напускане на училище;
 осигуряване на достъп до образование и повишаване на качеството на образованието за
децата и учениците от уязвими етнически общности;
 достъп до качествено образование за деца и ученици със специални образователни
потребности;
 повишаване участието и ангажираността на родителите;
 утвърждаване на индивидуалното и групово наставничество;
 кариерно ориентиране и консултиране;
 развиване на модели за придобиване на професионална квалификация;
 подкрепа за развитието на децата и учениците;
 прилагане на системи за ранно предупреждение;
 развитие на занимания по интереси;
 подпомагане на ученици, застрашени от преждевременно напускане на училище, по
финансови причини;
 създаване на подходящи условия за реинтегриране в образователната система на
преждевременно напусналите я;
 изграждане на национална система за валидиране на компетентности, придобити чрез
неформално обучение и/или информално учене (Стратегия за намаляване дела на
преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)).
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Образователната интеграция е една от видовете политики за включване, които се
реализират в рамките на Европейския съюз (ЕС). Практическата ѝ реализация е свързана с
процес, при който децата и учениците от етническите малцинства, носители на етнокултурни
специфики, си взаимодействат в единна образователна среда, като в процеса на обучение и
възпитание формират интеркултурни компетентности и споделени граждански ценности,
запазвайки своята етнокултурна идентичност и получавайки равни възможности за социална
реализация. Като основни цели в Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици
от етническите малцинства (2015 – 2020) са посочени: 1) пълноценна социализация на деца и
ученици от етническите малцинства, 2) гарантиране на равен достъп до качествено образование
за децата и учениците от етническите малцинства, 3) утвърждаване на интеркултурното
образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна
система, 4) съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от
етническите малцинства (Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от
етническите малцинства (2015 – 2020)).
Висшето образование е обществено и индивидуално благо, допринасящо за цялостното
развитие на личността, то е двигател за динамично развитие на икономиката и изграждане на
общество, основано на знанието и напредъка на технологиите. Стратегията за развитие на
висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. формулира средносрочни и
дългосрочни цели за постигане на ефективни дългосрочни резултати. Дългосрочната
стратегическа цел е създаването на модерна, ефективна и постоянно развиваща се система за
висше образование, в центъра на която е човекът с неговите личностни качества и интелектуален
потенциал и която осигурява качествено, достъпно, почиващо на научни резултати и пазарно
ориентирано висше образование. Част от дейностите за постигане на тази цел са свързани с:
усъвършенстване на модела за предоставяне на стипендии и финансови стимули, за да се
подобри достъпът и да се увеличи делът на завършилите висше образование; реформиране на
учебните програми и учебното съдържание, осигуряване на възможност за квалификация на
преподавателите, за да се повиши качеството на висшето образование и на съвместимостта му с
европейските системи за ВО (Стратегия за развитие на висшето образование в Република
България за периода 2014-2020 г.).
С приетия през 2010 г. Закон за развитие на академичния състав в Република България се
модернизира системата за кариерно израстване на преподавателите във висшите училища в
условията на разширена академична автономия. Основна цел на приетата Национална стратегия
за развитие на научните изследвания 2020 е развитието и създаването на ново поколение учени
и превръщането на ВУ в центрове за наука; чрез мащабно, бързо и дългосрочно развитие на
системата на научни изследвания България да се превърне в привлекателен център за научна
дейност и развитие на нови технологии.
Националната стратегия за учене през целия живот (НСУЦЖ) определя стратегическата
рамка на държавната политика за образование и обучение в периода 2014 – 2020 г., насочена към
постигането на европейската цел за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Главни цели
и показатели за напредък в тази стратегия са:
 повишаване на дела на обхванатите в предучилищното възпитание и подготовка деца
на възраст от 4 г. до постъпване в първи клас от 87.8% през 2012 г. на 90 % през 2020 г.;
 намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система на
възраст от 18 до 24 г. от 12.5% през 2012 г. под 11% през 2020 г.;
 намаляване на дела на 15 годишните със слаби постижения (според „Програма за
международно оценяване на учениците” (PISA) на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие) по: четене от 39.4% през 2012 г. на 30% през 2020 г.; математика
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от 43.8% през 2012 г. на 35% през 2020 г.; природни науки от 36.9% през 2012 г. на 30.0% през
2020 г.;
 повишаване на дела на придобилите степен на професионална квалификация в
широките области „Информатика”, „Техника”, „Производство и преработка” и „Архитектура и
строителство” най-малко на 60% през 2020 г.;
 повишаване на дела на завършилите висше образование на възраст от 30 до 34 г. от
26.9% през 2012 г. на 36% през 2020 г.;
 повишаване заетостта на населението на възраст от 20 до 64 г. от 63 % през 2012 г. на
76% през 2020 г .;
 повишаване на участието на населението на 25−64 навършени години в образование и
обучение от 1.5% през 2012 г. на повече от 5% през 2020 г.;
 намаляване на дела на неграмотните (според дефиниция на „Преброяване 2011”): сред
лицата на възраст 15−19 г. от 2.0% през 2011 г. на 1.5% през 2020 г.; сред 20−29 годишните – от
2.3% през 2011 г. на 1.5% през 2020 г.
Стратегията за учене през целия живот очертава като основен приоритет придобиването и
непрекъснатото развитие на девет ключови компетентности: 1) компетентности в областта на
българския език; 2) умения за общуване на чужди езици; 3) математическа компетентност и
основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите; 4) дигитална
компетентност;
5) умения за учене; 6) социални и граждански компетентности; 7)
инициативност и предприемчивост; 8) културна осъзнатост и умения за изразяване чрез
творчество; 9) умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот
(Национална стратегия за учене през целия живот).
Пътят към възхода на обществото и държавата минава през инвестиции в човешкия
капитал. Главна цел на българската образователна система е просперитет на нацията чрез
осигуряване на равен достъп на всички до качествено образование през целия живот.
Високото качество на Финландската образователна система се базира на убеждението, че
хората са най-ценният актив и всеки има право да получи отлично образование, което да му
помогне да развие в максимална степен своя потенциал, за да бъде който и какъвто поиска.
Основното право на образование и култура е записано в Конституцията. Предоставянето
на равни възможности на всички граждани за висококачествено образование и обучение е
дългосрочна цел на финландската образователна политика, която е изградена на принципите на
учене през целия живот и безплатно образование. Ключовите думи в тази политика са качество,
ефективност, справедливост и интернационализация. Образованието е национален приоритет, то
се разглежда като ключ към конкурентоспособността и благосъстоянието на обществото, като
ключ към успеха на нацията.
В глава първа на Закона за основно образование (Basic Education Act ) са формулирани
трите глобални цели на образованието във Финландия.
 Да възпитава учениците в хуманност и да подпомогне израстването им като етично
отговорни членове на обществото, както и да им осигури знания и умения, необходими в живота.
Освен това целта на предучилищното образование, като част от образованието в ранна детска
възраст, е да се развие способността на децата да учат.
 Образованието трябва да допринася за морала и равнопоставеността в обществото и за
създаването на необходимите условия за участието на учениците в обучениието и за
самостоятелното им развитие през целия им живот.
 Да осигури адекватна равнопоставеност на образованието в цялата страна
(https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/ Basic Education Act).
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Основна цел на образователната система е чрез възпитание и образование от ранно детство
да се развият у учениците компетентности за учене през целия живот като ключ към
конкурентоспособността и благосъстоянието на обществото.
Кои са и как се постигат знания и умения за живота и компетенции за учене през целия
живот?
Вместо върху конкуренция и съревнование между учениците, образованието във
Финландия се фокусира върху подкрепа и предоставяне на насоки във връзка с обучението, върху
мотивация чрез насърчаване вместо контрол. Един от основните принципи на финландското
образование е, че от предучилищното до висшето образование всяка личност трябва да развие
чрез подкрепа и консултация знания и умения за:
 учене и решаване на проблеми;
 грижа за себе си, за здравето и безопасността, житейски умения;
 професионален живот и етика, инициатива и предприемачество;
 многоезична грамотност;
 комуникационни и медийни умения;
 математика и науки;
 дигитална компетентност;
 културна грамотност, активно гражданство, взаимодействие и сътрудничество;
 участие, влияние и отговорност за устойчиво бъдеще (http://edredesign.org/ New Learning
Environments in Finland: The Finnish National Board of Education and the 2015/16 Core Curriculum
Reforms).
Как във Финландия постигат целта си учениците да бъдат възпитани в хуманност и да
израснат като отговорни членове на обществото, притежаващи тези житейски знания и умения,
както и компетенции за учене през целия живот?
Проблемно-ориентирано обучение, взаимодействие и поемане на отговорност
Децата и младите хора се учат да поемат отговорност за своето обучение, да решават
проблеми, да си поставят цели и да оценяват напредъка си при постигането им.
Образованието в ранна детска възраст подкрепя развитието и ученето на децата
Образованието в ранна детска възраст включва грижи и обучение в подкрепа на
балансирания растеж, развитието и ученето на децата. В предучилищното образование децата
усвояват основни умения, знания и способности от различни области на обучението в
съответствие с тяхната възраст и способности. Ученето чрез игра е от съществено значение.
Национален принцип е, че всяко дете е уникално и се нуждае от време и пространство за растеж
и развитие. Обучението на малките деца е фокусирано върху силните им страни, с внимание към
техния емоционален живот и развитие на социални умения. Оценки няма. Учениците се
насърчават да мислят самостоятелно и да бъдат креативни, мотивират се с подкрепа и
окуражаване.
Основното образование се предоставя в рамките на една структура
Няма разделение между основното и първата степен на средното образование. Обучението
обикновено се предоставя от един и същ преподавател по повечето предмети в първите шест
години и от специалисти през последните три години.
Учебната година е еднаква навсякъде, но графикът е различен
Учебната година обхваща 190 дни от средата на август до началото на юни. Училищата са
отворени пет дни в седмицата. Минималният брой учебни часове на седмица варира от 19 до 30
в зависимост от нивото и броя на избираемите предмети. Всяко училище самостоятелно съставя
дневно и седмично разписание. Освен това има местна автономия по отношение на
допълнителните празници.
Националната учебна програма дава възможност за гъвкавост на местно ниво
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Националната учебна програма за основно образование се определя от Финландската
национална агенция за образование (Finnish National Agency of Education). Програмата съдържа
целите и основното съдържание на различните учебни предмети, както и принципите за
оценяване на учениците, обучението при специални потребности, благосъстоянието на
учениците и образователните насоки. В учебната програма се разглеждат и принципите на
добрата учебна среда, подходите на работа, както и концепцията за учене. Националната учебна
програма се подновява приблизително на всеки десет години. Доставчиците на образователни
услуги изготвят собствени учебни планове в рамките на националната учебна програма. По този
начин има място за специфични регионални особености. Всички училищни учебни програми
трябва да отразяват ценностите, основните принципи, както и общите образователни и учебни
цели. Освен това трябва да включват въпроси като езиковата програма и разпределението на
уроците по часове, обучението на учениците, които се нуждаят от специална подкрепа или
принадлежат към различни езикови и културни групи. Освен задължителните предмети − майчин
език, други езици, математика, биология, география, физика, химия, религия (или като
алтернатива философия и етика), история, гражданско обучение, музика, изкуство, домашна
икономика, занаяти и спорт − училищата предлагат различни форми на обучение и използват
творчески методи за преподаване и учене. Учениците могат да се записват във всеки от
многобройните клубове и организации, които предлагат широка гама от извънкласни дейности,
от чужди езици до тъкачество, от информационни технологии до танци, от музика до спорт,
театър, готварство и др.
Оценяването е част от ежедневната работа. Няма национални тестове за учениците в
основната степен на образование
Във Финландия учениците се оценяват непрекъснато по време на обучението и в края на
курса на обучение. Целта на текущото оценяване е да помага на учениците и да ги насочва в
процеса на учене. Обучението не е фокусирано върху постигане на оценка, а върху намирането
на методи, които най-добре да обслужват всеки ученик и да подкрепят тези, за които ученето
представлява трудност и предизвикателство. Няма национални тестове в основната степен на
образование. Учителите са отговорни за оценяването по съответните предмети въз основа на
целите, включени в учебната програма. Оценките в сертификата за основно образование, който
учениците получават в края на 9-та година, също се поставят от учителите, а не на база
национално оценяване. Ето защо националната учебна програма съдържа насоки за оценка по
всички общи дисциплни. Една от задачите на основното образование е да развие способностите
на учениците за самооценка. Целта е да се подкрепи самообучението и уменията за учене на
учениците, да се развие способността им да осъзнават собствения си напредък, както и самия
процес на учене (http://www.oph.fi. Finnish Education in a Nutshell, The Finnish National Board of
Education)
Общо и професионално обучение във втората степен на образование
След завършване на основно образование (Basic Education) всеки има възможност да
продължи обучението си в следваща степен, като може да избира между общо и професионално
образование в зависимост от своите интереси и наклонности. Обучението е възможно в различни
форми през целия живот.
Висококвалифициран преподавателски състав
Всички учители трябва да имат магистърска степен. Броят на кандидатите е пет пъти поголям от броя на местата в университетите за обучение на педагогически кадри. На учителската
професия се гледа с уважение и респект. Националните учебни програми трябва да бъдат
следвани, но учителите имат свободата да избират своите методи на преподаване и учебни
материали. Те са независими специалисти, които, от една страна, знаят нуждите и силите на
своите ученици, и от друга страна, зачитат общите цели.
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Развитие на учебната среда
Средата, в която съществува училището се променя, което изисква и то самото да се
промени. Националната учебна програма за основно образование, приета през 2016 г., се
фокусира върху развитието на учебната среда. В допълнение към традиционната класна стая,
обучението все повече се премества извън училище: уроците се провеждат на открито,
организират се екскурзии. В ежедневните дейности все повече се включват информационните
технологии, игрите, обучението във виртуална среда. Главната причина за стремежа към
осигуряване на алтернативна образователна среда е, че училището изостава от темпото на
външния свят и за учениците то се превръща в скучно, старомодно място и това влияе както на
мотивацията им за учене, така и на бъдещата им реализация. Развитието на учебната среда се
осъществява в две основни посоки: дигитализиране и извеждане на учениците от училище.
Националната агенция по образование си поставя за цел до 2019 година да се постигне изцяло
компютърно базирано обучение, като от есента на 2016 година зрелостните изпити в края на
средното образование се полагат чрез използване на компютър. (http://edredesign.org New
Learning Environments in Finland: The Finnish National Board of Education and the 2015/16 Core
Curriculum Reforms))
Целта на обучението в извънучилищна среда е свързано с необходимостта от среща на
теорията с практиката, на придобитите знания с тяхното приложение, от среща на учениците с
друг тип учители, а именно хора, които са специалисти в области, за които преподавателите в
училище могат да предоставят само теоретични познания.
Основна цел на образователната система е да осигури на всички граждани равни
възможности. Потенциалът на всяка личност трябва да бъде увеличен във възможно най-голяма
степен в съответствие със способностите и специалните потребности на индивида и независимо
от неговото финансово и икономическо състояние, т.е. независимо от неговите доходи и условия
на живот.
Как се постига равнопоставеност в образованието?
Един от основните принципи на финландското образование е, че всички хора трябва да
имат равен достъп до висококачествено образование и обучение. Същите образователни
възможности трябва да бъдат достъпни за всички граждани, независимо от техния етнически
произход, възраст, богатство или къде живеят.
Образованието е безплатно на всички нива
Във Финландия образованието е безплатно на всички нива от предучилищното до висшето
образование. В предучилищното и основното образование учебниците, храненето и транспорта
за ученици, живеещи далеч от училището, са безплатни за родителите. Във втория етап на
гимназиалното образование и за висшето образование учениците сами купуват учебниците си.
Гимназистите имат право на безплатно хранене, а храненето на студентите се субсидира от
държавата. Образованието за възрастни е единствената форма на обучение, която може да
изисква плащане. За да се осигурят възможности за учене за всички, има добре развита система
от стипендии за обучение и заеми. Финансова помощ може да се отпуска за редовно обучение в
гимназия, професионално училище или висше учебно заведение (http://www.oph.fi Finnish
Education in a Nutshell, The Finnish National Board of Education).
Всеки ученик и студент има право на образователна подкрепа
Потенциалът на всеки ученик трябва да се увеличи максимално. Ето защо образователните
консултации се смятат за особено важни. Консултирането има за цел да подкрепя, да помага и да
насочва учениците и студентите, така че те да могат да се представят колкото е възможно подобре в своето обучение и да могат да вземат правилни и подходящи решения относно тяхното
образование и кариера. Насочването и консултирането се разглеждат като задължителни в
дейността на всички служители в областта на образованието. Учителите са длъжни да третират
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децата и младите хора като индивиди и да им помагат да се развиват според собствените им
способности и интереси. Целта е учениците да изпитат успеха и радосттта от ученето. Всички
ученици и студенти имат право на образователна подкрепа. Тази подкрепа може да бъде
коригиращо обучение или подкрепа за специалните потребности на ученика.
Образованието за ученици със специални потребности се предоставя преди всичко в
основното образование.
Всички ученици на задължителна училищна възраст имат право на обща подкрепа, т.е.
висококачествено образование, консултиране и подкрепа. Засилена подкрепа трябва да се окаже
на онези ученици, които се нуждаят от постоянни мерки за подкрепа или от няколко форми на
подкрепа едновременно. Целта е да се предотврати превръщането на съществуващите проблеми
в по-сериозни. Ако въпреки общата или засилената подкрепа децата не могат да се справят
адекватно с основното образование, те трябва да получат специална подкрепа. Основната цел на
специалната подкрепа е да се предостави на учениците методична помощ, поставена на широка
основа, така че те да могат да завършат задължителното образование и да имат право на
гимназиално образование. Специална подкрепа се предоставя и в средното образование, за
учениците със специални образователни потребности се разработва индивидуален образователен
план. Този план трябва например да посочи подробности за образованието, което трябва да бъде
завършено, за наблюдаваните потребности и мерките за подкрепа, предвидени за ученика.
Полагат се усилия за подкрепа на езиковите малцинства и мигрантите
Финландия има два официални езика - фински и шведски. Приблизително пет на сто от
учениците в основно и гимназиално образование посещават училище, където шведският е
езикът, на който се води обучението. И двете езикови групи имат свои собствени институции и
на ниво висше образование. В допълнение има образователни институции, където цялото или
поне част от обучението се предоставя на чужд език, най-често на английски. Сами, друг местен
език, който се говори от малобройната общност на народността сами в Лапландия, също е
официално признат език и местните власти трябва да организират обучението на този език в
районите, където той се използва. Осигурени са образователни възможности за ромите и другите
малцинства, както и за хората, които използват езика на жестовете. Доставчиците на
образователни услуги могат да кандидатстват за допълнително финансиране за организиране на
обучение на ромски и на езика сами, както и за обучение по майчин език на ученика мигрант.
Организира се също подготвително обучение за мигранти, което им позволява да влязат в
основна или в гимназиална степен на образование.
Фокусът е върху учене през целия живот
Във финландската образователна система няма път без изход, т.е. независимо от
образованието, което имат до момента, желаещите могат винаги да продължат обучението си на
по-високо ниво. Разработена е практика на признаване на предишно обучение, за да се избегне
ненужно припокриване на учебни дисциплини. Финландия има дълга история в обучението на
възрастни. Първата финландска народна гимназия е основана през 1889 г. Образованието за
възрастни е много популярно, степента на участие е висока и в международен план. Основните
цели на политиката за образование за възрастни са осигуряването на достъпност и компетентност
на работната сила, осигуряване на възможности за образование за цялото пълнолетно население
и укрепване на социалното сближаване и равнопоставеност. Целите трябва да подкрепят
усилията за удължаване на трудовия живот, повишаване на заетостта, повишаване на
производителността, реализиране на условията за учене през целия живот и повишаване на
мултикултурализма. Образователните институции организират обучение, предназначено за
възрастни на всички нива на образование. Системата на обучение е гъвкава и възрастните имат
възможност едновременно да учат и да работят. Образованието за възрастни включва обучение,
което води до образователна степен, както и обучение, насочено предимно към безработни лица.
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Неформалното обучение за възрастни насърчава личния растеж, укрепването на здравето и
благосъстоянието като предлага различни курсове. В общото и професионалното образование
има и отделни пътеки за обучение на възрастни. В областта на висшето образование възрастните
могат да учат в отделни програми за обучение на възрастни, предлагани от университетите
(http://www.oph.fi Finnish Education in a Nutshell, The Finnish National Board of Education)
Благосъстоянието на обществото е предизвикателство за всяка държава. Главната цел на
финландската образователна политика е да гарантира просперитета на нацията чрез
предоставянето на равни възможности на всяка личност за отлично образование и развитие през
целия живот.
Създаването на българската държава преди повече от тринадесет века е едно от найзабележителните политически събития в Европа през VІІ век. Днес Република България отстоява
авторитета на образованието и научното познание в страната в европейското и световното
пространство.
Финландия съществува като суверенна държава от началото на 20. век, когато през 1917
година обявява независимост от Русия. За един век страната прави голям скок напред, ставайки
един от лидерите на нова Европа.
Образователните системи и на България, и на Финландия поставят в центъра на
вниманието личността на детето и ученика и правото на всеки да получи достъп не просто до
училище, а до съизмеримо по качество образование, позволяващо маскимално развитие на
потенциала на всяка личност.
Образованието се приема за гарант за лично благоденствие и национален просперитет и в
България, и във Финландия.
Конституциите и на двете държави определят правото на образование като основно
човешко право.
Глобалните цели на образованието са определени в Закона за образование на едната и на
другата страна. Общото между изброените дванайсет основни цели в Българския закон и трите
главни цели във Финландския закон е: подкрепа на всяко дете, съобразно потребностите му;
развитие на способността на децата да учат; изграждане на умения за самостоятелна реализация;
осигуряване на условия за учене и развитие през целия живот; формиране на нагласи, свързани
с морала, равнопоставеността и толерантността в обществото.
Съхраняването и утвърждаването на българската национална идентичност е водеща цел в
Закона за предучилищно и училищно образование, с която той се отличава от Финландския закон
за основно образование (Basic Education Act), където основен принцип е възпитанието в
хуманност и етична отговорност.
Отличителан елемент на Финландския закон е целта да бъде осигурена равнопоставеност
на образованието в цялата страна, без деление на елитни и неелитни училища, на важни и
неважни учебни предмети.
При сравнение на стратегическите документи на двете държави се очертават общи
елементи в целите на образователните политики на България и на Финландия:
 водещ принцип е чрез необходимата подкрепа всяка личност да усвои знания и
компетенции за цял живот, свързани с: функционална грамотност в рамките на родния език и на
чужди езици, математически умения, дигитална компетентност, базови умения в областта на
технологиите и науките, житейски умения и културна грамотност;
 придобиване на умения за учене през целия живот и повишаване участието на
населението в обучение и след завършване на задължителното образование;
 осигуряване на равен достъп до образование;
 интеркултурно образование и пълноценна социализация на деца и ученици от
етническите малцинства;
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 образование за ученици със специални потребности;
 акцент върху професионално образование и обучение и превръщането му в
привлекателна възможност;
 развитие на педагогическите кадри.
При целеполагането и осъществяването на приоритетите се открояват и някои разлики в
образователните системи на двете държави:
 Българското министерство на образованието и науката акцентира върху: повишаване на
инвестициите за наука и научни изследвания, намаляване на процента на преждевременно
напусналите училище, увеличаване на процента на завършилите висше образование. Важен
момент в Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020) е
преминаване към комуникативно ориентирано обучение и постигане на равнище на
функционална грамотност;
 важна цел на финландската система е развитието на учебната среда в две посоки: 1)
дигитализиране и изцяло компютърно базирано обучение до 2019 година; 2) обучение в
извънучилищна среда. Финландия осъществява целта за достъпностт и равнопоставеност на
образованието и обучението чрез напълно безплатно образование: учебници, хранене и
транспорт, екскурзии.
Независимо от различните пътища, по които България и Финландия осъществяват
основните си цели, свързани с образованието, стремежът и на двете нации е личен и обществен
просперитет чрез образование и развитие на потенциала на личността през целия живот.
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ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ
Соня Калева

Качеството на образованието е от съществено значение за устойчивия растеж на всяка една
страна. Решаващо условие за качествено образование са подготвеността на педагогическите
кадри, тяхното обучение и квалификация, както и свързаните с това политики, съответстващи на
динамично променящите се социални и икономически условия. В този смисъл от значение са и
нормативните документи, регулиращи процесите в образователната система, различните
европейски, национални и регионални програми за обезпечаване на образователните и
квалификационните дейности, социалната и здравната сигурност на работещите в
образователната системата.
Подготовка на учителите в България
Преходът към икономика, базирана на знанието, поставя нови предизвикателства пред
развитието на човешките ресурси и определя ключовата роля на учителя. Доброто владеене на
поне два чужди езика се превръща в основно изискване за всеки български гражданин, който
желае да се възползва от предимствата на Европейския съюз. С цел насърчаване на мобилността,
чуждоезиковата подготовка продължава да е основен приоритет.
Въвеждането на нова образователна структура е съпроводено от промяна на учебните
планове и програми, което определя политиката на МОН за осигуряване на целенасочена
квалификация.
Подготовката на учителите в България се извършва в системата на висшето образование.
Организацията на обучението, образователно-квалификационните степени, приемането на
студенти и завършването на степен се уреждат със Закона за висшето образование.
Държавният образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти определя:
1. функциите на педагогическите специалисти и техните длъжности в институциите от
системата на предучилищното и училищното образование, както и необходимата за
заемането им професионална квалификация;
2. правомощията на директорите на държавни и общински институции в системата на
предучилищното и училищното образование и правомощията на директора на частна
детска градина и училище;
3. професионалните профили;
4. условията и реда за организиране и провеждане на практическата подготовка на стажантучителите в институциите от системата на предучилищното и училищното образование;
5. условията и реда за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти,
професионално-квалификационните степени, условията и реда за придобиването им, както
и системата от квалификационни кредити;
6. цели, функции и съдържание на професионалното портфолио;
7. условията и реда за кариерното развитие на педагогическите специалисти;
8. условията и реда за атестиране на педагогическите специалисти;
9. обстоятелствата, които се вписват в информационния регистър на одобрените програми за
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.
След придобиването на първоначална подготовка и образователно-квалификационна
степен в системата на висшето образование, както и професионална квалификация „учител”, с
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която се удостоверява правото за заемане на учителска длъжност, професионалното развитие и
продължаващата квалификация на учителските кадри се извършват в хода на професионалната
им дейност.
Развитието на професионалните компетентности на педагогическите кадри се осъществява
чрез продължаваща квалификация:
 за придобиване на нови фундаментални знания и умения в конкретната област на
преподаване;
 при промени на съществуващите или въвеждане на нови държавни образователни
изисквания (ДОИ);
 за повишаване на методическата подготовка и усвояване на новости в преподаването.
Структурите на висшите училища, в които се провежда обучение за повишаване на
квалификацията или специализация на педагогическите кадри, също са различни: факултети,
департаменти, центрове за продължаващо обучение, центрове за следдипломна квалификация,
отделения и звена за повишаване на квалификацията и за специализация.
Повечето страни в Европа, включително и България, прилагат смесен модел на обучение
на учителите. В част от програмите специфичната професионална подготовка, свързана с
теорията и практиката на преподаване, се предлага успоредно с базовата подготовка по дадения
предмет. Като алтернатива тази професионална подготовка може да се получи и след края на
общото обучение.
Средно в Европа делът на професионалното обучение в хода на подготовка на
предучилищни и начални учители надхвърля 25−30% от цялата учебна програма и обичайната
образователна степен за заемане на длъжността е образователно-квалификационната степен
(ОКС) „бакалавър”. По този показател България се нарежда сред страните с относително нисък
дял на професионална подготовка при обучението на учители за началното образование – 13,8%
от общото учебно време. В някои страни (например Унгария) този дял е 80%.
Подготовката на учители за системата на основното образование в повечето европейски
страни, включително в България, е на степен „бакалавър”, като делът на професионалното
обучение в учебната програма възлиза средно на около 20%.
Съществуването на специфични критерии за подбор при приема на студенти в
педагогически специалности не е широко разпространено в Европа. В повечето страни приемът
следва общите правила за кандидатстване в съответните образователни институции. Извън тази
обща тенденция са близо 1/3 от страните в Европа, където съществуват допълнителни условия за
прием в педагогически специалности, като тестове или интервюта, които целят да установят
мотивацията и пригодността на кандидатите. Тези допълнителни изисквания се определят
обикновено от съответната образователна институция. Алтернативните модели за придобиване
на учителска квалификация извън традиционното педагогическо образование в системата на
висшето образование са рядко срещани в Европа. Най-често те се въвеждат в условия на недостиг
на квалифицирани учители като възможност за привличане в учителската професия на
дипломирани специалисти от други области.
Педагогическите специалисти са лица, които в съответствие с придобитото образование и
професионална квалификация заемат длъжности в системата на предучилищното и училищното
образование и изпълняват функции, свързани с:
1. обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата за личностно развитие на
децата и учениците от детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно
развитие;
2. управлението на детските градини, на училищата и на центровете за подкрепа за
личностно развитие.

160

Педагогически специалисти по ал. 1, т. 1 са учителите, възпитателите, психолозите,
педагогическите съветници, логопедите, рехабилитаторите на слуха и говора, корепетиторите,
хореографите, треньорите по вид спорт и ръководителите на направление "Информационни и
комуникационни технологии". Педагогически специалисти по ал. 1, т. 2 са директорите на
детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и заместникдиректорите, които изпълняват норма на преподавателска работа. Лицата, които заемат
учителски длъжности, имат функции, свързани с подготовка, организиране и провеждане на
обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата на децата и учениците в институциите
в системата на предучилищното и училищното образование. Учителските длъжности,
включително и на ресурсните и болничните учители в детските градини, училищата и центровете
за подкрепа за личностното развитие, са:
1. учител;
2. старши учител;
3. главен учител.
Длъжността "учител" включва следните функции:
1. планиране на образователния процес и/или на дейностите по самоподготовка,
организиран отдих, физическа активност и занимания по интереси при отчитане на възрастовите,
индивидуалните възможности и особености и специални образователни потребности на децата
и учениците, както и на възможностите за развитието им;
2. организиране и провеждане на образователния процес, на самоподготовката,
организирания отдих, физическата активност и заниманията по интереси на учениците,
използване на ефективни методи на обучение, на информационните и комуникационните
технологии, създаване и поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и
позитивна дисциплина, които насърчават развитието на децата или на учениците, на коректни
взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и
децата/учениците и между самите деца/ученици, така и между учител и родител;
3. оценяване напредъка на децата или на учениците и на степента на усвояване на
предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата
подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда
съобразно специфичните им потребности;
4. сътрудничество и участие в екипи за подкрепа на личностното развитие на децата и
учениците съвместно с други педагогически специалисти, взаимодействие с други институции и
организации за осъществяване на подкрепа за личностно развитие на децата или на учениците;
5. контролиране, насърчаване и отчитане участието на децата или на учениците в
образователния процес и своевременно информиране на класния ръководител за допуснати
отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване;
6. отговорност за живота и здравето на децата и учениците както по време на
образователния процес в педагогическа ситуация или в учебен час, така и по време на
организираните допълнителни дейности или занимания по интереси;
7. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити
и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация − по теория и практика на
професията, като квестори, оценители, консултанти и др.;
8. участие в оценяването и избор на подходящи познавателни книжки или учебни помагала,
на учебник или на учебен комплект по преподавания учебен предмет, отчитайки спецификата на
групата или класа.
Длъжността "старши учител" освен чрез функциите по чл. 4, ал. 1 − 4 се осъществява и
чрез функции, свързани с:
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1. провеждането на вътрешноинституционалната квалификация: а) по съответните учебен
предмет, модул или образователни направления в детската градина; б) планиране, организиране
и провеждане на методическа дейност на помощник-възпитателите в детската градина;
2. участие в:
а) подготовката на изпитни материали: тестове, задачи, задания и критерии за оценяване
на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул;
б) диагностика и оценка на резултатите на децата и на учениците, напредъка и
необходимостта от допълнителна работа;
в) провеждането на външно оценяване и държавни зрелостни изпити; г) провеждането на
училищен кръг на олимпиади, конкурси, състезания и други извънкласни форми и дейности;
г) обобщаване и анализиране на резултатите, получени от:
1. Проследяването на постиженията на децата по възрастови групи.
2. Оценяването на входното и изходното равнище и/или от външно оценяване по
съответния учебен предмет или модул на ниво клас.
Длъжността "главен учител" се осъществява чрез функции, свързани с:
1. подпомагане разработването на стратегията за развитие на институцията,
2. планиране на вътрешноинституционалната квалификация чрез участие в подготовката
на план за квалификационната дейност като част от годишния план за дейността на
институцията, организиране и координиране на методическата дейност;
3. организиране и координиране на обмяната на добри практики в училището, ориентирани
към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с
децата и учениците;
4. участие в подготовката и провеждането на дейностите, свързани със:
а) националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити в училището;
б) обобщаването на резултатите от националното външно оценяване и от държавните
зрелостни изпити за училището;
в) олимпиади, състезания, конкурси, пленери и други извънкласни форми и дейности,
когато областен или национален кръг се провежда в съответното училище;
5. консултиране на лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността "старши учител" в
училището, при оценяването на индивидуалните потребности и на напредъка на децата и
учениците;
6. подпомагане и консултиране на лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността
"старши учител", по отношение на самооценяването в процеса на атестиране и диференцирано
заплащане.
Длъжностите "старши учител" и "главен учител" имат и функции, свързани с:
1. наставничество:
а) за подпомагане на новоназначени учители и оказване на методическа подкрепа за
ефективно включване в образователния процес, мотивиране за професионално усъвършенстване
и кариерно развитие като наставник;
б) чрез ръководене на самостоятелното участие в образователния процес на "стажантучители" като "учител-наставник";
в) за осъществяване на методическа и организационна подкрепа на учители при ниска
оценка в резултат на атестирането;
2. консултиране и подпомагане на лицата, заемащи длъжност "учител", с цел кариерното
им развитие;
3. разработването на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и
авторски програмни системи в случаите, предвидени в държавните образователни стандарти;
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4. организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и участие в
изпълнението им.
Лицата, които заемат възпитателска длъжност, имат функции, свързани с организирането
и провеждането на самоподготовката на учениците, на заниманията по интереси в свободното
им време, с възпитанието, социализацията и подкрепата им в ученическите общежития.
Възпитателски длъжности в училищата и в центровете за подкрепа за личностното
развитие са:
1. възпитател;
2. старши възпитател;
3. главен възпитател.
Длъжността "възпитател" включва следните функции:
1. планиране, организиране и ръководство на самоподготовката на учениците,
организирания отдих и насочване към физическа активност и занимания, свързани с
потребностите и интересите им;
2. подпомагане и подкрепа на учениците по време на самоподготовката им и проверяване
на резултатите от самостоятелната им работа и на степента на усвояване на предвидените
компетентности;
3. организиране на различни форми на работа за социализиране на учениците и формиране
на култура на поведение, оказване на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им
интегриране в образователната и социалната среда съобразно специфичните им потребности;
4. осигуряване на допълнително обучение и консултации на учениците за повишаване на
социалните умения за общуване и решаване на конфликти, за развиване на умения и придобиване
на необходимите познания за справяне с проблеми чрез предлагане на подходящи и
алтернативни подходи за решаването им, насочване на учениците към конструктивно поведение,
самостоятелност и самоконтрол;
5. координиране, съгласуване и съобразяване на дейността с институционалната политика,
мотивиране и стимулиране на развитието и напредъка на учениците;
6. взаимодействие с учителите, които преподават на учениците, и другите педагогически
специалисти от институцията като част от екипната работа за обсъждане на проблеми,
консултиране и обмяна на добри практики при работата им с едни и същи ученици с цел
повишаване на ефективността от педагогическите подходи;
7. информиране и провеждане на индивидуални консултации с родителите на учениците
за запознаване с успеха и развитието на децата им, за спазването на правилата и приобщаването
им към общността.
Длъжността "старши възпитател" наред с функциите по ал. 1 включва и следните функции:
1. провеждане на вътрешноинституционалната квалификация;
2. участие в разработването и изпълнението на Етичния кодекс на общността, правилника
за дейността на институцията и на правилата за осигуряване на безопасна и здравословна среда
и др.;
3. създаване на подходяща образователна и възпитателна среда за развитие на дейности по
интереси през свободното време на учениците и за кариерното им ориентиране.
Длъжността "главен възпитател" включва и следните функции:
1. подпомагане разработването на стратегията за развитие на институцията;
2. планиране, организиране и участие в провеждане на вътрешноинституционалната
квалификационна дейност и координиране обмяната на добри практики между възпитателите;
3. мотивиране на лицата, заемащи длъжност "възпитател" или "старши възпитател", във
връзка с професионалното им усъвършенстване и кариерното им развитие;
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4. подпомагане и консултиране на лицата, заемащи длъжността "възпитател" и длъжността
"старши възпитател", по отношение на самооценяването в процеса на атестиране и
диференцирано заплащане.
Лицата, заемащи длъжност "старши възпитател" и "главен възпитател", осъществяват и
функции, свързани с:
1.наставничество за:
а) подпомагане и консултиране на лицата, които заемат длъжност "възпитател", като им
оказват подкрепа за адаптиране към образователната среда и за ефективно включване в
образователния процес;
б) осъществяване на методическа и организационна подкрепа на лицата, които заемат
длъжност "възпитател", при ниска оценка в резултат на атестирането;
2. организиране и провеждане на състезания, конкурси, пленери и други занимания по
интереси и дейности, произтичащи от вида на институцията в системата на предучилищното и
училищното образование;
3. организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и по
изпълнението им.
Длъжности на педагогически специалисти се заемат от лица, придобили висше
образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления и професионална
квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност. Учителска длъжност
може да се заема и от лице без висше образование и без професионална квалификация "учител"
в случаите по чл. 213, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование или от лица
със завършено висше образование, но без професионална квалификация "учител" в случаите
по чл. 213, ал. 9 – 11 от Закона за предучилищното и училищното образование. В случаите по ал.
2 лицата, които заемат учителска длъжност без професионална квалификация "учител", са
педагогически специалисти и имат правата и задълженията на съответната учителска длъжност,
докато я заемат.
Длъжността "учител" в детска градина, училище или център за подкрепа за личностно
развитие се заема от лица, придобили висше образование и професионална квалификация
"учител" съгласно приложение № 1.
Завършеното образование, придобитата специалност и присъдената или допълнително
придобита професионална квалификация се удостоверяват с диплома за завършена
образователно-квалификационна степен на висшето образование и свидетелство за
професионална квалификация и/или други документи, определени с държавните изисквания към
съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища. Когато учителската
длъжност е заета от лице без професионална квалификация "учител", училището изготвя и
реализира план за придобиване на педагогически компетентности от съответното лице. В
случаите по ал. 1 директорът на институцията определя за наставник "старши" или "главен"
учител и сформира екип, който изготвя план за придобиване на педагогически компетентности с
конкретен график за реализиране на дейности, насочени към мотивиране за професионално
усъвършенстване и утвърждаване, към повишаване на педагогическата и методическата
квалификация. Лица със завършено висше образование по съответната специалност и без
професионална квалификация "учител", които заемат учителска длъжност, в рамките на
изготвения и одобрен план за придобиване на педагогически компетентности може да се включат
в обучение за придобиване на професионална квалификация "учител" във висше училище.
Професионална квалификация "учител" се придобива във висшите училища при условията и по
реда на наредбата по чл. 213, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование:
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1. едновременно с обучението за придобиване на висше образование на образователноквалификационна степен и съответната професионална квалификация и се удостоверява с
дипломата за висше образование;
2. след дипломирането чрез обучение и полагане на държавен изпит и се удостоверява със
свидетелство.
Обучението за придобиване на професионална квалификация "учител" включва
теоретична и практическа подготовка и се осъществява при условията и по реда на наредбата
по чл. 213, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование. Лицата по ал. 1, за
които се организира и провежда практическа подготовка (хоспетиране, текуща педагогическа
практика и стажантска практика) в детските градини и училищата и които самостоятелно
участват в образователния процес под ръководството на учител-наставник, са стажант-учители.
За стажант-учителите, които не заемат учителска или възпитателска длъжност, практическата
подготовка се организира от висшето училище, в което се обучават за придобиване на
професионална квалификация "учител", и се провежда в детска градина или в училище, с което
висшето училище има договор. За стажант-учителите, които заемат учителска или възпитателска
длъжност в институция в системата на предучилищното и училищното образование, но не
притежават професионална квалификация "учител" и се обучават във висше училище, за да я
придобият, самостоятелното участие в образователния процес се осъществява чрез изпълнението
на нормата за преподавателска работа като част от трудовите им задължения и се зачита за
проведена практическа подготовка, което се удостоверява от директора на институцията и от
учителя-наставник. За организирането на практическата подготовка висшето училище, което
осъществява обучение за придобиване на професионална квалификация "учител", сключва
договор с детска градина или училище за провеждане на практическата подготовка на стажантучителите, в който се определят условията, редът и задълженията на страните.
Договорът по ал. 1 за всяка учебна година се сключва между ректора на съответното висше
училище и директора на детската градина или на училището, където ще се провежда практическа
подготовка, не по-късно от 30 септември на календарната година. Директорът на детска градина
или на училище, с който е подписан договор по ал. 1, организира провеждането на практическа
подготовка, като осигурява необходимите условия за самостоятелното участие на стажантучители в образователния процес и в срок до 15 октомври предоставя на ректора на съответното
висше училище:
1. списък с учителите, заявили желание да бъдат наставници и одобрени от директора след
решение на педагогическия съвет, с формираната им норма за преподавателска работа за
съответната учебна година по групи или паралелки по класове;
2. информация за броя на децата и учениците по групи и паралелки от съответните класове;
3. информация за материално-техническата база и за допустимия брой стажант-учители, за
които може да бъде осигурен учител-наставник.
Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и
обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на
изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. Повишаването на квалификацията
на педагогическите специалисти се извършва от:
1. специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации;
2. обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на
образованието и науката и са вписани в информационен регистър. Повишаването на
квалификация се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист
с цел:
- актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови
допълнителни компетентности, което осигурява съответствие с професионалния профил на
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изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с
резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската
и училищната политика;
- реализирането на политиката на институцията за осигуряване на напредък и подобряване
на образователните резултати на децата и на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране;
- удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в
съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на възможност за
планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното му развитие;
- създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява чрез разгръщане на
творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики;
- повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на
педагогическия специалист.
Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване
квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално,
общинско и училищно ниво. Планирането, организирането, координирането, управлението и
контролът на дейностите, свързани с повишаването на квалификацията на педагогическите
специалисти, на национално ниво се осъществяват от Министерството на образованието и
науката. Дейности по планиране, организиране и координиране на повишаването на
квалификацията може да се осъществяват и от специализирано обслужващо звено по чл. 50, ал.
1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. Дейностите за повишаване на
квалификацията на регионално ниво се планират и организират от регионалните управления по
образованието, които разработват годишни планове за квалификация на педагогическите
специалисти като част от годишния план в съответствие с националната и регионалната
политика, координират и контролират изпълнението им. Дейностите за повишаване на
квалификацията на общинско ниво се планират и организират от общинската администрация в
съответствие с общинската образователна политика, като се координира и контролира
изпълнението, и са насочени към развитие на ключови компетентности на педагогическите
специалисти. На институционално ниво квалификация се осъществява от институциите в
системата на предучилищното и училищното образование по план за квалификационната
дейност като част от годишния план за дейността на институцията и в съответствие с политики
и приоритети, определени в стратегията за развитието, с установените потребности за
повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, включително като резултат от
процеса на атестиране, при отчитане и на годишните средства за квалификация и възможностите
за участие в международни и национални програми и проекти. Директорът на институцията след
обсъждане в педагогическия съвет утвърждава правила за организирането и провеждането на
вътрешноинституционалната квалификация и за отчитането на участието на педагогическите
специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията. Квалификацията на
педагогическите специалисти в зависимост от потребностите, целите и съдържанието на
обученията е:
1. въвеждаща – насочена към усвояване на знания и формиране на умения, въвеждащи в
професията, ориентирана към адаптиране в образователна среда и за методическо и
организационно подпомагане; въвеждащата квалификация е задължителна подкрепа за
педагогически специалисти:
а) постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и училищното
образование;
б) назначени за първи път на нова длъжност, включително и на длъжност по управление
на институцията;
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в) заемащи длъжност, която е нова за системата на предучилищното и училищното
образование;
г) заемащи длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече
от две учебни години;
д) при промяна на учебните планове и учебните програми в училищата и на програмни
системи в предучилищното образование;
2. продължаваща - насочена към непрекъснато професионално и личностно
усъвършенстване в рамките на учене през целия живот, ориентирана към кариерното развитие
на педагогическите специалисти и успешната им реализация чрез:
а) краткосрочни обучения и практикуми за периодично актуализиране на знанията по
съответния учебен предмет, за развитие на умения за преподаване на ключовите компетентности,
за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес, за кариерно
консултиране и ориентиране на учениците, за управление на образованието и др.;
б) участие в проучвания, изследователска и творческа дейност;
в) обучения за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен;
г) придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или
специализация.
Въвеждащата квалификация се организира в рамките на вътрешноинституционалната
квалификация, като работодателят определя в срок до два месеца от встъпването в длъжност и
наставник.
Продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, букви "а" и "б" се осъществява по програми
за обучение от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации,
както и от обучителни организации от Информационния регистър на одобрените програми за
повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, а придобиването на по-висока
професионално-квалификационна степен и продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, букви
"в" и "г" – от висши училища. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават
квалификацията си:
1. по програми на организациите по чл. 43, ал. 2 – в не по-малко от 48 академични часа за
всеки период на атестиране;
2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация - в не по-малко от 16
академични часа годишно за всеки педагогически специалист.
Организационни форми на продължаващата квалификацията са:
1. курсове – въвеждащи, тематични, комплексни и др.;
2. семинари, професионални педагогически и психологически тренинги, школи,
практикуми, лектории и др.;
3. специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата
подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с управление на
образованието;
4. професионално-педагогическа специализация по чл. 60, ал. 1, т. 2;
5. майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез
представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален
опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики;
6. форуми (конференции, конкурси, пленери и др.) за представяне на резултати от
проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява и представяне на
добри, иновативни практики или постижения.
За участие в обучения за повишаване на квалификацията по програми по чл. 43, ал. 2 на
педагогическия специалист се присъждат квалификационни кредити. Квалификационният
кредит е измерител на времето, в което педагогическият специалист се е обучавал за повишаване
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на квалификацията си по програми на организациите по ал. 1.Един квалификационен кредит се
присъжда за:
1. участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от които не по-малко от 8
академични часа са присъствени;
2. подготовка, представяне и публикуване на доклад в специализирано издание;
3. научна или научно-методическа публикация в специализирано издание.
Квалификационни кредити се присъждат от организациите по чл. 43, ал. 2 и се удостоверяват с
документ за допълнително обучение по чл. 48, ал. 1, т. 1.
За всеки период на атестиране всеки учител, директор или друг педагогически специалист
е длъжен да придобие не по-малко от 3 квалификационни кредита от участие в обучения за
повишаване на квалификацията по програми на организациите, посочени в чл. 43, ал. 2.
Когато обучението за повишаване на квалификацията се извършва по програма, в която
организацията предвижда не само присъствени часове, а предлага предварителна подготовка и
консултиране, броят на присъдените квалификационни кредити се определя от общия брой
академични часове, предвидени за обучение, ако е изпълнено изискването на ал. 3 за броя
присъствени академични часове. Системата от квалификационни кредити осигурява възможност
за:
1. натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел кариерно
развитие;
2. пренасяне и признаване на квалификационни кредити за следващ период на атестиране
при:
а) промяна на месторабота;
б) връщане след отпуск за повече от две години;
в) след прекъсване на учителския стаж по специалността за повече от две години;
3. признаване на преминато обучение за повишаване на квалификацията при
кандидатстване в процедура за придобиване на професионално-квалификационна степен;
4. улесняване на професионалната мобилност.
Повишаването на квалификацията в страната, в друга държава членка или трета държава,
проведено от организации извън посочените в чл. 43, ал. 2 се признава от началника на
съответното регионално управление на образованието. Повишаването на квалификацията на
педагогическите специалисти в организации извън посочените в чл. 43, ал. 2 в друга държава
членка или трета държава може да се извършва от международни научни организации,
неправителствени организации или от чуждестранни висши училища, разкрити в съответствие
със законодателството на другата държава, въз основа на сключени междуправителствени
спогодби, международни договори, по които Република България е страна, или в изпълнение на
международни програми и проекти. Признаването по ал. 1 е приравняване на броя академични
часове за допълнително придобита квалификация по компетентности от професионалния профил
на педагогическия специалист към квалификационни кредити по чл. 49, ал. 3. Началникът на
регионалното управление по образованието със заповед определя комисия, съставена от не помалко от три лица, заемащи експертни длъжности в регионалното управление по образованието.
Определените длъжностни лица нямат право да разпространяват информация и данни, станали
им известни при или по повод участието им в работата на комисията ( Наредба № 12 от 1
Септември 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти в сила от 27.09.2016 г.).
Педагогически специалист, който желае признаване на повишаване на квалификацията
чрез проведено обучение или участие в друга форма за повишаване на квалификацията по чл. 47,
т. 1, 2 и 6, подава заявление по образец (приложение № 16) до началника на съответното
регионално управление по образованието, към което прилага:
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1. копие от документи, удостоверяващи повишаване на квалификацията, включително и по
международни и национални програми, от които е видно съдържанието, продължителността на
проведеното обучение или участието му в семинар, конференция или друга форма с доклад,
съобщение, презентация;
2. копие от документ за самоличност;
3. препис-извлечение от трудовата книжка, удостоверяващо заеманата длъжност от
педагогически специалист към датата на подаване на заявлението. Заявленията по ал. 1 може да
се подават два пъти годишно от 1-во до 10-то число на месеците февруари и юли.
При подаване на заявлението лицето представя и оригиналите на документите по ал. 1.
Длъжностното лице, което приема документите, сверява оригиналите с приложените копия,
които заверява с печат "вярно с оригинала". Не се приема за разглеждане заявление, към което
не са приложени изискуемите документи или лицето не представи оригиналите им.
Допълнително при необходимост се представят от лицето и други документи, свързани с
признаването, посочени от комисията по чл. 50, ал. 4. Документи за повишаване на
квалификацията, проведена от организации в друга държава членка или в трета държава извън
определените по чл. 43, ал. 2, се представят в превод на български език от заклет преводач.
Документите по ал. 6, както и допълнително изискани документи по ал. 5 се легализират,
превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за
легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република
България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други книжа, приет с ПМС № 184 от 1958 г. (обн., ДВ, бр.
73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103
от 1990 г.).
Началникът на регионалното управление на образованието признава повишаването на
квалификацията на педагогическите специалисти, проведена от организации извън определените
по чл. 43, ал. 2, в тримесечен срок от подаване на заявлението с всички изискуеми към него
документи, като издава удостоверение за признаване на квалификационни кредити.
Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти може
да придобиват последователно следните професионално-квалификационни степени (ПКС):
1. пета професионално-квалификационна степен;
2. четвърта професионално-квалификационна степен;
3. трета професионално-квалификационна степен;
4. втора професионално-квалификационна степен;
5. първа професионално-квалификационна степен.
Обученията на педагогическите специалисти, свързани с повишаването на квалификацията
за придобиването на професионално-квалификационни степени, се осъществява в системата на
висшето образование от висши училища, създадени по реда на Закона за висшето образование.
Процедурата по придобиване на ПКС се осъществява от департамент на висшето училище, което
провежда обучение за придобиване на професионална квалификация "учител" и има програмни
акредитации за провеждане на обучение за придобиване на образователно-квалификационна
степен "магистър" по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления и за придобиване на
образователна и научна степен "доктор" по докторска програма, съответстваща на учебен
предмет от училищната подготовка.Присъдената професионално-квалификационна степен се
удостоверява със свидетелство по образец (приложения № 17 - 21). ( Наредба № 12 от 1
Септември 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти в сила от 27.09.2016 г.)
Професионално-квалификационни степени може да придобиват:

169

1. педагогически специалисти по чл. 2, ал. 2 и 3, които отговарят на изискванията за
заемане на съответна длъжност в детска градина, училище или център за подкрепа за личностно
развитие;
2. експерти от регионалните управления по образованието, от специализираните
обслужващи звена, от Министерството на образованието и науката, от общинските
администрации, които изпълняват контролни, организационни и методически функции,
притежават професионална квалификация "учител" и към момента на кандидатстването имат
необходимия учителски стаж;
3. инспектори от Националния инспекторат по образованието, които притежават
професионална квалификация "учител" и към момента на кандидатстването имат необходимия
учителски стаж;
4. лица, които работят на изборно или щатно място в синдикалните организации на
учителите, притежават професионална квалификация "учител" и към момента на
кандидатстването имат необходимия учителски стаж.Изискванията към кандидатите за
придобиване на професионално-квалификационна степен са:
а) да имат най-малко една година учителски стаж от придобиването на предходната
професионално-квалификационна степен – за лицата по ал. 1, т. 1;
б) да имат най-малко една година трудов или служебен стаж от придобиването на
предходната професионално-квалификационна степен – за лицата по ал. 1, т. 2, 3 и 4;
в) да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на
труда илиЗакона за държавния служител, освен ако е заличено.
Постигнатите компетентности от професионалния профил всеки педагогически
специалист отразява в професионалното си портфолио. Създаването на професионално
портфолио на педагогическите специалисти е процес на събиране, съставяне, съхраняване и
представяне на постигнати резултати. Професионалното портфолио се съставя от
педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват:
1. активно участие в реализиране на политиката на институцията;
2. постигнатите резултати с децата и учениците в образователния процес;
3. динамиката на професионалните изяви както лични, така и на децата и учениците, с
които работи;
4. професионалното усъвършенстване и кариерното израстване.
Професионалното портфолио подпомага самооценяването на педагогическия специалист
и позволява в процеса на атестиране по-обективно да бъде оценено съответствието на дейността
му с професионалния профил, с резултатите, постигнати от него и от децата и учениците, с които
работи, както и със стратегията за развитие на детската градина или на училището.
Професионалното портфолио на педагогическите специалисти съдържа:
1. общи данни – име, образование (образователно-квалификационни степени и
квалификация), допълнителни квалификации (професионално-квалификационна степен,
специализации, участие в други организационни форми на обучение), общ и учителски стаж,
наименованието на институцията, в която лицето работи, заемани длъжности, учебни предмети,
по които преподава, и класовете, в които работи, групата, която ръководи, или паралелката, на
която е класен ръководител, както и паралелки и групи за спортни дейности;
2. документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите
умения: добри практики, постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и
индивидуалния им напредък, участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.;
3. доказателства за постиженията, отразяващи успехите - лични и на децата и
учениците, с които работи (дипломи, призове, награди, грамоти, благодарствени писма,
референции и др.), насочени към утвърждаване на авторитета и професионалното самочувствие;
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4. материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката
на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност: разработки на
планове от проведени педагогически ситуации или уроци, участие в разработването на учебни
програми, информация за проблеми, трудности и решения, екипна работа, насочени към
постигане на напредък на децата или на учениците, които са значими и имат отношение към
работата за периода на атестиране;
5. обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала;
6. материали от участие в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни
разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи,
методически материали, създадени от него, и др.;
7. списък на лични творби – книги, картини, графики, спортни постижения и др.,
справка за участие в проекти и научноизследователски дейности и др.;
8. взаимодействието с участниците в образователния процес, с други заинтересовани
страни и др.;
9. съдържа информация за приноса за подобряване на материално-техническите
условия, за физическата среда, за информационното и библиотечното осигуряване на
институцията, в която работи.
Професионалното портфолио се актуализира периодично, като се посочва и периодът,
за който се отнасят приложените копия на документи и други доказателствени материали.
Професионалното портфолио според носителя, на който се създава и поддържа, е на хартиен
носител или в електронен формат. Професионалното портфолио на педагогическите
специалисти има следните функции:
1. представителна – представя философията на педагогическия специалист, доказателства
за образование, за повишена квалификация и за допълнително придобити компетентности;
2. развиваща – насочена към професионално усъвършенстване и кариерно развитие чрез
определянето на конкретни, измерими, осъществими цели и приоритети за професионално
развитие и усъвършенстване;
3. оценъчна – служи за оценяване на достигнатото равнище и постиженията в конкретна
област - професионално развитие, обновяване на информацията и знанията, промяна в личностен
и в професионален план в процеса на атестирането, и подпомага формирането на умения за
обективна самооценка на резултатите от дейността;
4. комуникативна – осигурява обратната връзка с всички заинтересовани страни и
информирането на прекия ръководител, на наставника, на колеги, родители, обществен съвет,
експерти от регионалното управление по образованието, инспектори от Националния
инспекторат по образованието и община за потребностите и за търсенето на възможности за
развитие.
Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентностите при
последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на
степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието. Кариерното развитие
на педагогическите специалисти, с изключение на учителите и възпитателите по чл. 3, ал. 2, се
осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен. Присъждането им се
извършва от работодателя. Степените не се запазват при прекратяване на трудовото
правоотношение. Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският
стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна
степен, както и резултатите от атестирането им. По-големият брой квалификационни кредити и
по-високата професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно
развитие на педагогическите специалисти независимо от учителския стаж.
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Работните места за длъжностите по ал. 1, както и възможностите за присъждане на
степените по ал. 2 в държавните и общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа
на личностно развитие се определят и утвърждават от директора на институцията в рамките на
числеността на педагогическия персонал и на средствата от делегирания бюджет. За детски
градини и за центрове за подкрепа на личностното развитие, които не прилагат системата на
делегираните бюджети, числеността на педагогическия персонал, включително и на
длъжностите по ал. 1, както и на възможностите за присъждането на степените по ал. 2, се
утвърждава от финансиращия орган.
За частните детски градини и училища, включени в системата на държавното финансиране,
числеността на педагогическия персонал, включително и на длъжностите по ал. 1, както и
възможностите за присъждането на степените по ал. 2, се определят от съответните органи на
търговското дружество, на юридическото лице с нестопанска цел или на кооперацията.
Лицата, които постъпват за първи път на учителска или възпитателска длъжност и не са
придобили учителски стаж, се назначават на длъжност "учител", съответно "възпитател".
Лицата по ал. 1, заемащи длъжност "учител" или "възпитател", при изпълнение на
задълженията си се подпомагат от наставник, който ги мотивира за професионалното
усъвършенстване и кариерното развитие, като оказва методическа подкрепа за:
1. ефективно включване в образователния процес, като под негово ръководство
усъвършенстват практическите си компетентности;
2. изпълнение на функции на класен ръководител или на ръководител на група;
3. изпълнение на задължения, свързани с организацията и с провеждането на допълнителни
форми на педагогическо взаимодействие или дейности, свързани със занимания по интереси;
4. работа с родители, с други участници в образователния процес и с представители на
заинтересовани страни;
5. адаптирането към образователната среда и др.
Длъжностите "старши учител" или "старши възпитател" се заемат от лица, които освен
завършено висше образование и професионална квалификация, необходими за заемане на
длъжността, определени съгласно приложение № 1:
1. заемат длъжността "учител" или "възпитател";
2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити за всеки преминат
период на атестиране по чл. 49, ал. 3;
3. имат придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен;
4. (В сила от учебната 2021/2022 г.) имат оценка от последното атестиране не по-малко от
"отговаря на изискванията";
5. имат 10 години учителски стаж.
(2) Лицата по ал. 1 може да подадат заявление за заемане на длъжност "старши учител",
съответно "старши възпитател", независимо от учителския си стаж, ако:
1. заемат длъжност "учител" или "възпитател";
2. имат по-голям брой от задължителните за периода на атестиране квалификационни
кредити по чл. 49, ал. 3;
3. имат придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен;
4. (В сила от учебната 2021/2022 г.) имат получена при последното атестиране оценка
"образцово изпълнение" или оценка "надминава изискванията". Когато лице, заемащо длъжност
"учител" или "възпитател", изпълни условията по ал. 1 или 2 и подаде заявление за заемане на
длъжност "старши учител" или "старши възпитател", директорът извършва промяна в
длъжностното разписание на персонала и преназначава лицето на длъжността.

172

Длъжността "главен учител" или "главен възпитател" се заема от лица със завършено
висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" и професионална
квалификация "учител", които:
1. заемат длъжността "старши учител" или "старши възпитател";
2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити по чл. 49, ал. 3 за
последния период на атестиране;
3. имат придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен;
4. (В сила от учебната 2021/2022 г.) имат оценка "образцово изпълнение" от последното
атестиране.
Директорът на институцията определя комисия, която:
1. разработва критерии за подбор на кандидати за длъжността "главен учител" или "главен
възпитател";
2. в началото на всяка учебна година предлага броя на длъжностите "главен учител" или
"главен възпитател".
Комисията по ал. 2 предлага за обсъждане в педагогическия съвет критериите за подбор и
броя на длъжностите "главен учител" или "главен възпитател". Педагогическият съвет обсъжда
и предлага на директора за утвърждаване критериите за подбор и броя на длъжностите "главен
учител" или "главен възпитател".Директорът на институцията:
1. утвърждава критериите за подбор;
2. въз основа на предложението по ал. 4 и след анализ на възможностите на бюджета и
необходимостта от обезпечаването на функциите по чл. 6 и 7 в институцията утвърждава броя на
длъжностите "главен учител" или "главен възпитател" за съответната учебна година;
3. при необходимост извършва съответната промяна в длъжностно разписание на
персонала;
4. когато кандидатите за заемане на длъжностите "главен учител" или "главен възпитател",
отговарящи на изискванията за заемането им, са повече от определения брой места по ал. 2,
директорът организира процедура за подбор по критериите по т. 1.
Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията
за изпълнение на длъжността и със стратегията за развитие на детската градина, училището,
центъра за подкрепа за личностно развитие или регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование, а за директорите – и на управленската им компетентност.
Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на децата и учениците
са основа за подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти.
Процесът на атестиране се основава на принципите на законност, обективност, справедливост и
прозрачност. Целите на процеса на атестиране са:
1. установяване на постигнатите от педагогическите специалисти резултати от дейността
им;
2. повишаване качеството на образованието на децата или учениците;
3. мотивиране на педагогическите специалисти за професионално усъвършенстване чрез
повишаване на квалификацията;
4. установяване на потребността от методическа и организационна подкрепа на
педагогическия специалист и осигуряване на наставник или наставници.
Получените оценки от атестирането служат за:
1. кариерно развитие;
2. поощряване на педагогическите специалисти, получили най-високите оценки при
атестирането, с отличия и награди;
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3. насочване за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти с цел
актуализиране, допълване или разширяване на професионалната им компетентност;
4. осигуряване на методическа и/или организационна подкрепа и осигуряване на наставник
или наставници.
В процеса на атестиране професионалното портфолио подпомага самооценяването на
педагогическия специалист, както и неговото оценяване от атестационната комисия. Учителите,
директорите и другите педагогически специалисти се атестират на всеки 4 години. Всяка година
в периода октомври – ноември в детските градини, училищата, центровете за подкрепа за
личностно развитие или регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование започва процедура по атестиране на педагогическите специалисти, чийто период на
атестиране по ал. 1 изтича в съответната календарна година.
Дейностите по атестирането се извършват по график, съгласуван с началника на
регионалното управление на образованието и утвърден от работодателя.
Периодът за атестиране по чл. 77, ал. 1 се удължава с периода на отсъствието на
педагогическия специалист при отсъствие от работа поради:
1. временна неработоспособност повече от една календарна година, установено със
съответните медицински документи;
2. ползване на отпуск по чл. 163, 164б, 165 и 167 от Кодекса на труда;
3. ползване на неплатен отпуск повече от една календарна година.
При промяна на местоработата учител, директор или друг педагогически специалист,
атестиран за период от 4 години преди промяната, се атестира след 4 години в институцията, в
която започва работа при нов работодател. Когато педагогическият специалист в периода по чл.
77, ал. 1 е преназначен на друга длъжност в същата институция, атестирането се извършва за
длъжността, на която е работил по-дълго, а при еднакво времетраене – за длъжността, която заема
в момента. Когато в периода по чл. 77, ал. 1 педагогическият специалист бъде назначен на същата
длъжност в друга детска градина, училище, център за подкрепа за личностно развитие или
регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, атестирането му се
извършва от приемащата институция, ако има действително отработени не по-малко от две
години в нея.
Когато в периода по чл. 77, ал. 1 педагогическият специалист бъде назначен на същата
длъжност в друга детска градина, училище, център за подкрепа за личностно развитие или
регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и в края на периода
почл. 77, ал. 1 няма действително отработени повече от две години в приемащата институция,
периодът на атестирането му се удължава и лицето се атестира след 4 години от назначаването.
Атестирането на учител, възпитател или на друг педагогически специалист, който работи
на основно трудово правоотношение с по-малко от половината от минималната задължителна
норма преподавателска работа в детска градина, училище, център за подкрепа за личностно
развитие или регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и е
сключил трудов договор за допълнителен труд в друга детска градина или друго училище, център
за подкрепа за личностно развитие или регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование, се осъществява от атестационна комисия, определена от
работодателя, с който е основното му трудово правоотношение. В този случай в състава на
атестационната комисия се включва и представител, определен със заповед на работодателя, с
който педагогическият специалист е сключил трудов договор за допълнителен труд.
Атестирането на учителите и другите педагогически специалисти се извършва от
атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет.
Атестационната комисия се състои от нечетен брой членове, като съставът е не по-голям от 5
лица и включва:
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1. педагогически специалисти – представители на работодателя на институцията, в която
атестираното лице работи по основно трудово правоотношение, единият от които е председател
на комисията;
2. един представител на регионалното управление на образованието, определен от
началника му;
3. поне един представител на педагогическия съвет, определен с негово решение;
4. резервни членове за всеки от представителите по т. 1 – 3.
По изключение от ал. 1 за детска градина или център за подкрепа за личностно развитие с
обща численост от двама педагогически специалисти в състава на атестационната комисия се
включват председател – представител на работодателя, който може да бъде и директорът, един
представител на финансиращия орган и един представител от регионалното управление на
образованието, определен от началника му.
За случаите по чл. 78, ал. 6 – и един представител на работодателя на институцията, с който
педагогическият специалист е сключил трудов договор за допълнителен труд при друг
работодател в рамките на числеността по ал. 1.
За членове на атестационната комисия по ал. 1 се избират лица, които не подлежат на
атестиране в конкретния период. В случай на обективна невъзможност се допуска изключение и
атестирането на членовете на комисията се извършва от същата комисия, като неин член,
подлежащ на атестиране, се заменя с резервен член, който е представител на институцията,
определен от педагогическия съвет.
Атестирането на директорите на институции в системата на предучилищното и
училищното образование се извършва от комисия, определена от работодателя. Броят на
членовете на атестационната комисия е нечетен в състав до 7 лица и включва:
1. представители на работодателя, единият от които е председател;
2. един представител на финансиращия орган в случай, когато той е различен от
работодателя;
3. поне един педагогически специалист – представител на институцията, определен от
педагогическия съвет;
4. един представител на регионалното управление на образованието, определен от
началника в случай, когато той е различен от работодателя;
5. един родител от Обществения съвет към институцията;
6. резервни членове за всеки от представителите по т. 1 – 5.
В състава на атестационната комисия по ал. 1 по преценка на работодателя може да се
включи един представител на предприятие, с което партнира училище, което организира и
провежда обучение за придобиване на професионална квалификация.
Атестирането на педагогическите специалисти се осъществява на два етапа – самооценка
на атестираното лице и оценка от атестационната комисия в атестационна карта по образец
според длъжността, която заема:
1. за учител и възпитател – приложение № 24;
2. за другите педагогически специалисти – приложение № 25;
3. за директор на институция – приложение № 26;
4. за заместник-директор на институция – приложение № 27.
Атестационната карта включва:
1. данни за атестираното лице, които се попълват от техническия секретар на
атестационната комисия;
2. 25 критерия от областите на професионална компетентност, от които 5 са утвърдени от
работодателя след решение на педагогическия съвет в зависимост от вида на институцията и
стратегията за развитието - за атестирането на учителите и другите педагогически специалисти;

175

3. 25 критерия от областите на професионална компетентност, от които 5 са определени от
работодателя в зависимост от вида на институцията и стратегията за развитието - за атестирането
на директор;
4. скала за оценяване.
Достигнатата степен на изпълнение на критериите по областите на професионална
компетентност се измерва в точки както при самооценката, така и при оценяването от страна на
членовете на атестационната комисия и е:
1. 1 точка – в случаите, когато професионални знания и умения на оценяваното лице имат
необходимост от подобрение с цел ефективно изпълнение на длъжността;
2. 1,5 точки – в случаите, когато оценяваното лице има необходимите компетентности,
съответстващи на професионалния му профил, които позволяват да изпълнява изискванията към
заеманата длъжност, и когато децата или учениците постигат очакваните резултати от
обучението по предмета/направлението или от дейността;
3. 2 точки – в случаите, когато дейността на оценяваното лице надвишава изискванията за
изпълнението на длъжността, резултатите от обучението на децата или на учениците надвишава
очакваните, притежаваните професионални компетентности позволяват ефективно изпълнение
на длъжността.
Оценката от процеса на самооценка на атестираното лице е общ брой точки по критериите
от областите на професионалната компетентност с точност до 0,1. Оценката на атестационната
комисия по всеки критерий е средноаритметична величина от броя точки на всички членове с
точност до 0,1. Общата оценка на атестационната комисия е средноаритметична величина от
оценките на членовете по всички критерии, изчислени по реда на ал. 5, с точност до 0,1.
Окончателният резултат в атестационната карта на всеки учител, директор или друг
педагогически специалист се изчислява по формулата с точност до 0,01: ОР = 0,25СО + 0,75ОАК,
където:
1. ОР е окончателният резултат;
2. СО - самооценката на атестирания педагогически специалист по ал. 4;
3. ОАК - оценката на атестационната комисия по ал. 6.
Атестационната комисия определя крайната оценка от процеса на атестиране по следната
скала:
1. "образцово изпълнение" при окончателен резултат от 45 до 50 точки – поставя се, когато
едновременно са показани знания и умения, надвишаващи определените в професионалния
профил, изпълнени са всички критерии от областите на професионална компетентност,
изпълнението на дейността в значителна степен допринася за напредъка на децата и учениците,
за постигане на планираните в стратегията за развитие на детската градина или училището цели
и задачи и за укрепване авторитета на институцията, установено е пълно съответствие на
дейността с изискванията за изпълнение на длъжността и постигнатите резултатите надвишават
очакванията, има допълнително изпълнени задачи;
2. "надминава изискванията" при окончателен резултат от 40 до 44,99 точки – поставя се,
когато едновременно са установени знания и умения, които в преобладаващата част надвишават
определените в професионалния профил, изпълнени са критериите от областите на
професионална компетентност, като по отделни критерии са постигнати по-високи резултати,
налице е съответствие на дейността с изискванията към длъжността и резултатите допринасят за
постигане на планираните в стратегията за развитие на детската градина или училището цели и
задачи;
3. "отговаря на изискванията" при окончателен резултат от 35 до 39,99 точки – поставя се,
когато показани знания и умения съответстват на професионалния профил, изпълнени са
критериите от областите на професионална компетентност, изпълнението на дейността
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съответства на изискванията за изпълнение на длъжността и постигнатите резултатите
допринасят за постигане на поставените в стратегията за развитие на детската градина или
училището цели и задачи; ако има неизпълнени задачи, неизпълнението им е предизвикано от
независещи от лицето обстоятелства;
4. "отговаря частично на изискванията" при окончателен резултат от 30 до 34,99 точки –
поставя се, когато по-голяма част от показаните знания и умения съответстват на
професионалния профил, а за останалите е необходима допълнителна квалификация и подкрепа,
през периода на атестиране са изпълнени някои критерии от областите на професионална
компетентност, изпълнението на дейностите в малка степен допринася за постигане на
поставените в стратегията за развитие на детската градина или училището цели и задачи и
отговаря частично на изискванията към длъжността;
5. "съответства в минимална степен на изискванията" при окончателен резултат от 25 до
29,99 точки - поставя се, когато показаните знания и умения в минимална степен съответстват на
професионалния профил и е необходима допълнителна квалификация и методическа и
организационна подкрепа, изпълнени са по-малко от половината от критериите по областите на
професионална компетентност през периода на атестиране, изпълнението на дейността в
минимална степен съответства на изискванията към длъжността по причини, зависещи от лицето,
резултатите от дейността не допринасят за постигане на поставените в стратегията за развитие
на детската градина или училището цели и задачи; не е налице стремеж към усъвършенстване,
мотивация за повишаване на квалификацията и подобряване на резултатите от работата.
Процесът на атестиране започва с представянето на заседание на педагогическия съвет на
атестационната комисия, атестационната карта, скалата за оценяване, началната дата и
организацията за провеждането на процеса на атестиране, графика на дейностите и за работа на
атестационната комисия, в т.ч. и времето за самооценка на педагогическия специалист, което не
може да надвишава 5 работни дни. Самооценката по ал. 1 се прави от лицето в атестационната
карта, която след попълването в рамките на определения срок се предава на техническия секретар
на атестационната комисия. Оценяваният учител, директор или друг педагогически специалист
с документи, сертификати и материали от професионалното си портфолио подкрепя и доказва
постигнатите резултати за периода на атестиране.
В процеса на атестирането атестационната комисия използва документи, сертификати и
материали от професионалното портфолио на съответния педагогически специалист, които
доказват:
1. постигнатите резултати от напредъка на децата или на учениците, които обучава,
подпомага, консултира;
2. грамоти и награди от участие в конкурси, състезания, олимпиади и др. на децата или
учениците и лични, включително свидетелства на родителите, на други учители, на учениците за
успешното учене и участие в живота на класа и на училището на децата и учениците в риск, със
специални образователни потребности и/или с хронични заболявания;
3. участие в планирането и изпълнението на стратегията за развитие на институцията;
4. професионалните изяви, професионалното усъвършенстване и кариерното израстване и
др.
В процеса на атестирането на учители и други педагогически специалисти атестационната
комисия може да използва и протоколи от заседания на педагогическия съвет и от контролната
дейност, осъществена от съответното регионално управление на образованието, от заместникдиректор и от директора на институцията. В процеса на атестирането на директори съответната
атестационна комисия може да използва резултатите от самооценяването на институцията като
част от процеса на управление на качеството в детските градини и училищата, протоколи от
заседания на педагогическия съвет, на Обществения съвет, от контролната дейност, осъществена
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от работодателят на атестираното лице, от финансиращия орган, в случаите, когато е различен
от работодателя, от регионалното управление на образованието, както и оценки и насоки в
резултат на инспектиране, проведено от Националния инспекторат по образованието.
Атестираният педагогически специалист се запознава със съдържанието на атестационната
карта и с крайната оценка, което удостоверява с подписа си.
Председателят на атестационната комисия предава подписаните атестационни карти на
работодателя след изтичането на срока за възражение, който е 5 работни дни от подписването на
атестационната карта от атестираното лице. След като се запознае с атестационната карта и с
оценката, работодателят може да направи коментар, който да запише в съответния раздел, и се
подписва. Работодателят може да потвърди крайната оценка на атестационната комисия или да
я промени с една степен въз основа на проучване на мнението на родителите, осъществено като
част от вътрешната система за управление на качеството. Атестираното лице се запознава с
крайната оценка в атестационната карта и е длъжно да я подпише. В случай че атестираният
педагогически специалист не е съгласен с крайната оценка, може в срок до 5 работни дни от
датата, на която е подписал атестационната карта, да подаде писмено възражение до
работодателя, в което да посочи мотивите за несъгласието си с оценката. В този случай
атестираният педагогически специалист задължително подписва атестационната карта, като
посочва, че не е съгласен с оценката и в определения срок ще подаде писмено възражение до
работодателя. Работодателят се запознава с атестационната карта и възражението на атестирания
учител, директор или друг педагогически специалист и в срок от 5 работни дни от датата на
получаване на възражението е длъжен да се произнесе.
Работодателят може да потвърди крайната оценка на атестационната комисия или да я
промени с една степен въз основа на проучване на мнението на родителите, осъществено като
част от вътрешната система за управление на качеството. Оценката на работодателя е
окончателна, вписва се в атестационната карта с аргументацията и се подписва от него.
Атестационната карта се предоставя на членовете на атестационната комисия за запознаване с
решението по възражението, както и на атестирания педагогически специалист, който също
задължително я подписва. След приключването на процеса на атестиране председателят на
атестационната комисия предава на работодателя атестационните карти, протоколите от
заседанията на комисията и обобщена информация от крайните оценки. Работодателят предава
получените атестационни карти за съхранение в трудовото дело на всеки конкретен учител,
директор или друг педагогически специалист, а протоколите от заседанията се прилагат към
заповедта за определянето на атестационната комисия.
След получаването на информацията по чл. 87, ал. 5 работодателят заедно с
атестационната комисия:
1. подготвят анализ на причините, довели до оценките по чл. 82, ал. 8, т. 4 и 5;
2. изработват план за методическо и организационно подпомагане на съответния
педагогически специалист;
3. определят наставник или наставници, които да осъществят методическа и
организационна подкрепа;
4. в едномесечен срок от провеждане на атестирането представят в съответното регионално
управление на образованието документите по т. 1, 2 и 3.
В случаите по ал. 1 работодателят предлага за обсъждане на педагогическия съвет теми за
включване в плана за квалификация на институцията по чл. 44, ал. 5 за предстоящата учебна
година.
В случаите по чл. 82, ал. 8, т. 5 повторно атестиране на лицето се извършва една година
след предприемане на мерките по ал. 1, т. 1, 2 и 3. Ако при атестирането по ал. 3 отново е
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получена най-ниска оценка, лицето се освобождава от длъжност при условията на чл. 328, ал. 1,
т. 5 от Кодекса на труда.
Подготовка на учителите в Русия
Висшето педагогическо образование в Русия днес е утвърдена система за професионално
образование, което разработват педагогически университети, институти, държавни университи
и др. През последните години се наблюдава трайна тенденция на увеличение на броя на
студентите. Нараства и броят на висшистите в областта на педагогическите специалности.
Модернизацията на образованието на учителите води до необходимостта от разработване на нова
концепция за обучението на учителите, включително редица нововъведения, свързани с
въвеждането на новите разпоредби на Федералния закон "За образование» № 273 от 29 дек 2012.
Основната цел на тази модернизация е да се осигури обучение на учителите в съответствие
с се предоставя на лица с професионален стандарт от федералните държавни образователни
стандарти на общото образование и висшето образование.
Номенклатурата на длъжностите на педагогическите работници на организации,
занимаващи се с образователни дейности, и длъжностите на ръководители на образователни
организации се одобрява от правителството на Руската федерация.
Правният статут на педагогическия работник се разбира като съвкупност от права и
свободи (включително академични права и свободи), трудови права, социални гаранции и
компенсации, ограничения, задължения и отговорности, които са установени от
законодателството на Руската федерация и законодателството на съставните части на Руската
федерация. Руската федерация признава специалния статут на учителите в общността и създава
условия за упражняване на техните професионални дейности. Учителите в Руската федерация
получават права и свободи, както и редица мерки за социална подкрепа, насочени към
осигуряване на високо професионално ниво, условия за ефективно изпълнение на
професионални задачи, повишаване на общественото значение,и не на последно място престиж
на преподавателската работа.
Учителите се радват на следните академични права и свободи:
 свобода на преподаване, свободно изразяване на мнение, свобода от намеса в
професионалните дейности;
 свободата да избира и използва педагогически форми, средства, методи на преподаване
и възпитание;
 право на творческа инициатива, разработване и прилагане на авторски програми и
методи за преподаване и възпитание в рамките на образователната програма, отделен академичен
предмет, курс, дисциплина (модул);
 право на избор на учебници, учебни пособия, материали и други средства за
образование и възпитание в съответствие с образователната програма и в съответствие с
процедурата, установена от законодателството за образованието;
 право да участват в разработването на образователни програми, включително учебни
планове, календарни графици, работни теми, курсове, дисциплини (модули), методически
материали и други компоненти на образователните програми;
 право да извършва научни, технически, творчески, изследователски дейности, да
участва в експериментални и международни дейности, разработки и внедряване на иновации;
 право на безплатно ползване на библиотеки и информационни ресурси, както и достъп
до реда на местните наредби на организацията са ангажирани в образователни дейности, за
информационни и телекомуникационни мрежи и бази данни, обучение и учебни материали,
музейни колекции, материала и технически средства, за да се гарантира, просветното дейности,
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необходими за качеството на преподаване, научни и изследователски дейности в изпълнение на
една организация дейности тивни;
 право на безплатно използване на образователните, методическите и научните услуги
на организацията, която провежда образователни дейности в съответствие с процедурата,
установена от законодателството на Руската федерация или от местните нормативни актове;
 право да участва в управлението на образователна организация, включително в
колегиалните органи за управление, по начина, предвиден в хартата на тази организация;
 право да участва в обсъждането на въпроси, свързани с дейностите на образователната
организация, включително чрез държавни и обществени организации;
 право да се асоциира в обществени професионални организации по образец и по начин,
установен от законодателството на Руската федерация;
 право да се обжалва пред комисията за уреждане на спорове между участниците в
образователни отношения;
 право на защита на професионалната чест и достойнство, справедливо и обективно
разследване на нарушенията на стандартите за професионална етика на учителите.
Академични права и свободи, посочени в параграф 3 от настоящия член, се упражняват по
отношение на правата и свободите на други участници на образователните отношения,
законодателството на Руската федерация, професионална етика на учители, определени в
законодателството на организация, провеждане на образователни дейности.
Учителите имат следните трудови права и социални гаранции:
 правото на съкратено работно време;
 правото на допълнително професионално образование в областта на педагогическата
дейност най-малко на всеки три години;
 право на годишен основен удължен платен отпуск, продължителността на която се
определя от правителството на Руската федерация;
 право на дългосрочен отпуск за срок до една година най-малко на всеки десет години
непрекъсната педагогическа работа в съответствие с процедурата, установена от федералния
изпълнителен орган, който изпълнява функциите на изготвяне на държавна политика и
нормативно и правно регулиране в областта на образованието;
 право на ранно възлагане на пенсия за осигурителен стаж в съответствие с процедурата,
установена от законодателството на Руската федерация;
 право да се предоставят на педагогически работници, които са регистрирани като
нуждаещи се, жилища, извън жилищни помещения по договори за социално наемане, право да
предоставят жилища от специализиран жилищен фонд;
Работното време на учителите, в зависимост от заеманата длъжност включва обучение и
образователна работа, включително практическо обучение на студенти, индивидуална работа с
учениците, научна, творческа и изследователска работа, както и друга педагогическа работа
условие за заетост (длъжностни лица ) задължения и (или) индивидуален план – методичен,
подготвителен, организационен, диагностичен, работа по мониторинг, работа, предвидена в
плановете за здраве и фитнес, спорт, изкуство и други дейности, извършвани с учениците.
Специфичните трудови задължения на учителите се определят от трудови договори
(договори за услуги) и длъжностни характеристики. Съотношението на образователната
(педагогическа) и друга педагогическа работа в рамките на работната седмица или академичната
година се определя от съответния местен нормативен акт на организацията, която извършва
образователни дейности, като се вземат предвид броя на часовете според учебната програма,
специалността и квалификацията на служителя.
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Работно време и почивките на преподавателския състав на организациите, занимаващи се
с образователни дейности, определени с колективния трудов договор, вътрешни правила и други
местни нормативни актове на организацията са ангажирани в образователни дейности, трудов
договор, работното време и график на дейности в съответствие с изискванията на трудовото
законодателство и като се вземат предвид особеностите, установени от федералния изпълнителен
орган, изпълняващ функциите на държавната политика и нормативната и правната уредба в
сферата на образованието.
Учителите, които живеят и работят в селски селища, работнически селища (градски
селища) имат право на обезщетение за разходи за жилища, отопление и осветление. Размерът,
условията и редът за възстановяване на разходите, свързани с предоставянето на тези мерки за
социално подпомагане на педагогическите работници на федералните държавни образователни
организации, са установени по член 48 от Руския федерален закон ,, За образованието,, .
Учителите се задължават:
 да осъществяват дейността си на високо професионално ниво, за да се осигури пълното
прилагане на преподавания предмет, курс, дисциплина (модул) в съответствие с одобрената
работна програма;
 да спазват правни и етични стандарти, да спазват изискванията на професионалната
етика;
 да зачитат честта и достойнството на учениците и другите участници в образователните
отношения;
 да развиват когнитивната дейност, независимостта, инициативността, творческите
способности, да формират гражданска позиция, да работят и да живеят в условията на
съвременния свят, да формират култура на здравословен и безопасен начин на живот сред
учениците;
 да прилагат педагогически обосновани и висококачествени форми на образование,
методи на преподаване и възпитание;
 отчитат особеностите на психофизичното развитие на учениците и здравния им статус,
спазват специалните условия, необходими за обучението на хора с увреждания, взаимодействат
с медицинските организации, ако е необходимо;
 системно да подобряват професионалното си ниво;
 да удостоверяват спазването на поставената длъжност в съответствие с процедурата,
установена от законодателството за образованието;
 да преминават предварителна работа и периодични медицински прегледи в
съответствие с трудовото законодателство, както и извънредни медицински прегледи по
указание на работодателя;
 да преминат обучение и тестване на знания и умения в областта на защитата на труда
в съответствие с процедурата, установена от законодателството на Руската федерация;
 да се съобразяват с Хартата на образователната организация, регламентите за
специализираното структурно образователно звено на организацията, която провежда
обучението, правилата на вътрешния трудов правилник
На учителите е забранено да използват образователни дейности за политическа агитация,
да принуждават учениците да приемат политически, религиозни или други убеждения или да ги
отхвърлят, да подбуждат социална, расова, етническа или религиозна омраза, да възбуждат, да
разпространяват изключителност, превъзходство или малоценност на гражданите, според
социални, расова, национална, религиозна или езикова принадлежност, тяхното отношение към
религията, включително чрез предаване на неточна информация за историческите,
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националните, религиозните и културните традиции на народа и насърчаване на студентите да
действат в противоречие с Конституцията на Руската федерация.
Учителите са отговорни за неизпълнението или неправилното изпълнение на възложените
им задължения по начина и в случаите, определени от федералните закони. Неизпълнението или
неправилното изпълнение от страна на учителите на задълженията, посочени в част 1 на този
член, се взема предвид при преминаването на сертификацията.
В организации, които извършват образователни дейности за осъществяване на
образователни програми за висше образование и допълнителни професионални програми, се
предвиждат длъжности на педагогически работници и изследователи, които са членове на научни
и педагогически организации. Педагогическите работници принадлежат към факултета на тези
организации. Научните работници на образователни организации, както и правата, предвидени в
законодателството за науката и държавната научно-техническа политика, имат право:
 да са част от колегиалните управителни органи на образователна организация в
съответствие с процедурата, установена в Хартата на образователната организация;
 да участват в обсъждането на въпроси, свързани с дейността на образователната
организация;
 да избират методите и средствата за провеждане на научни изследвания, които
отговарят на мерките за сигурност, които най-точно съответстват на характеристиките на
научните изследвания и гарантират тяхното високо качество;
 безплатно да използват образователните, методическите и научните услуги на
образователната организация по начина, определен от законодателството на Руската федерация
или от местните нормативни актове на образователната организация.
Научните дейци на образователната организация, заедно със задълженията, предвидени в
законодателството за науката и държавната научно-техническа политика, са задължени:
 да формират професионалните качества на обучаваните в избраната професия,
специалност или направление на обучението;
 даразвиват независимостта на учениците, инициативата, творческите способности.
Подготовката на педагогическите кадри в Русия се провежда в:
 педагогически университети;
 педагогически факултети или катедри в университети;
 институти за подготовка на учители (педагогически институти педагогически факултети
или катедри в университетите);
 учителски колежи;
 институти за усъвършенстване на учителската квалификация и за преподготовка на
учители.
В съответствие със законодателството в областта на образованието преминаването на
опреснителни курсове или професионална преквалификация е както правото, така и задължение
на педагогическите работници. Необходимостта от обучение на учители по различни програми
за допълнителна професионална квалификация възниква във връзка с несъответствието на
съществуващ квалификационен профил на учителя.
Квалификация на учителя – отразява нивото на професионално обучение на учителя и
неговата готовност за работа в областта на образованието. Квалификацията на учителя се състои
от неговите професионални компетентности. Съществува регионално допълнение към
професионалния стандарт, което представлява документ, който включва допълнителни
изисквания за квалификацията на учителя, което му позволява да изпълнява задълженията си в
реален социокултурен контекст.
Учителят трябва да:
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 има висше образование; учителите със средно специализирано образование, работещи
понастоящем в предучилищните организации и началните училища, следва да получат условия
за получаването им без прекъсване от професионалната си дейност;
 да демонстрира познания по темата и програмата за обучение;
 да може да планира, провежда уроци, анализира тяхната ефективност (самоанализ на
урока);
 има собствени форми и методи на преподаване, които надхвърлят обхвата на уроците:
лабораторни експерименти, практики на място и др.;
 използва специални подходи за преподаване, за да включи в образователния процес
всички ученици: със специални нужди в образованието; талантливи студенти; ученици, за които
руският език не е роден; студенти с увреждания и др.;
 да може обективно да оценява знанията на студентите, използващи различни форми и
методи на контрол.
 да притежавате компетентност в областта на ИКТ.
Учителят трябва:
 има собствени форми и методи на образователна работа, като ги използва както в
класната стая, така и в извънкласни занимания;
 владее методи за организиране на екскурзии, походи и експедиции;
 ефективно да регулира поведението на учениците, за да се осигури безопасна
образователна среда;
 ефективно управление на класовете, с цел включване на учениците в процеса на
образование и възпитание, мотивиране на техните образователни и когнитивни дейности; да
може да задава образователни цели, които насърчават развитието на учениците, независимо от
техния произход, способности и характер, непрекъснато да търси педагогически начини за
постигането им;
 да наложи ясни правила за поведение в класната стая, в съответствие с училищната
харта и правилата за поведение в образователната организация;
 да може да комуникира с деца, като признава тяхното достойнство, разбиране и
приемане;
 да бъде в състояние да намери аспект на ценността на образователните знания и
информация и да осигури своето разбиране и опит от учениците;
 да може да проектира и създава ситуации и събития, които развиват сферата на
емоционалната стойност на детето (културата на преживяванията и ценностната ориентация на
детето);
 да може да открива и реализира (въплъщава) образователни възможности за различни
видове дейност на детето (образование, игра, труд, спорт, изкуство и др.);
 да може да изгражда образователна дейност, като отчита културните различия между
децата, пола и възрастта и индивидуалните характеристики;
 да могат да създават в учебните групи (клас, кръг, раздел и т.н.) деца–възрастни
общности на ученици, техните родители и учители;
 да може да подкрепя конструктивните образователни усилия на родителите (лицата,
които ги заместват) за студентите, да включат семейството в проблеми на отглеждането на деца;
 да си сътрудничи (конструктивно взаимодейства) с други учители и специалисти в
решаването на образователни проблеми (задачи на духовното и моралното развитие на детето);
 да може да анализира реалното състояние на децата в класната стая, да поддържа
приятелска атмосфера в детския екип;
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 да може да защити достойнството и интересите на учениците, да помогне на децата,
които са в конфликтна ситуация и/или неблагоприятни условия;
 да има способност в хода на наблюдението да се идентифицират различните проблеми
на децата, свързани със спецификата на тяхното развитие;
 способност за сътрудничество с други специалисти в програмата за индивидуално
развитие на детето;
 познаване на общите модели на развитие на личността и проявлението на личните
характеристики, психологическите закони на периодизацията и кризите на развитие,
възрастовите характеристики на учениците.
Учителят на началното училище трябва:
 да вземе под внимание особеностите на социалната ситуация на първокласника във
водещи дейността на преход от игри към учене, целенасочено формиране на социалното
положение на ученика;
 да осигури развитието на способността за учене (универсалните учебни дейности) до
нивото, необходимо за обучение в основното училище;
 да бъде готов, като най-значимия възрастен в социалното положение на развитието на
младши ученик, да комуникира в условията на повишена степен на доверие към децата;
 да може да реагира на директните призиви на децата към учителя, като признае сериозни
за тях лични проблеми;
Учителят по предучилищното образование трябва:
 да познава спецификата на предучилищното възпитание и спецификата на организацията
на учебната работа с деца от ранна и предучилищна възраст;
 да познава общите модели на детското развитие в ранното и предучилищното детство;
характеристики на формирането и развитието на детската активност в ранните и
предучилищните години;
 да може да организира водещите дейности в предучилищна възраст; да организира
съвместна и независима дейност на децата в предучилищна възраст;
 да притежава теоретични и педагогически методи за физическо, когнитивно и личностно
развитие на деца от ранна и предучилищна възраст;
 да може да планира, реализира и анализира образователната работа с деца от ранна
възраст и предучилищна възраст в съответствие с предучилищното образование на ГЕФ (FGT);
 да бъде в състояние да планира и да коригира образователните цели (заедно с психолози
и други специалисти), резултатите от мониторинга, като се вземат предвид индивидуалните
особености на всяко дете от по-рано и /или предучилищна възраст;
 да прилага образователни препоръки на експерти (психолози, логопеди, логопеди
патолози и др.) в работата с деца, които изпитват затруднения в развитието на програмата или
деца със специални образователни потребности;
 да участва в създаването на психологически комфортна и безопасна учебна среда,
осигуряване на безопасността на живота на децата, запазване и укрепване на здравето им чрез
подкрепа на детето и емоционалното му състояние по време на престоя му в образователната
организация;
 да притежава методи и средства за анализ на психо-педагогически мониторинг за оценка
на резултатите от развитието на децата, степента на формиране на необходимите интеграционни
качества на деца в предучилищна възраст, необходими за по-нататъшно обучение и развитие в
началното училище;
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 да притежава методите и средствата за психологическо и педагогическо обучение на
родителите (законните представители) на деца от ранна и предучилищна възраст, да може да
изгражда партньорства с тях за решаване на образователни проблеми;
 да притежава необходимата и достатъчна ИКТ компетентност за планиране, изпълнение
и оценка на образователната работа с деца от ранна и предучилищна възраст.
Окончателната оценка на професионалната дейност на учителя се извършва въз основа на
резултатите от обучението, възпитанието и развитието на учениците. При извършването на
такава всеобхватна оценка е необходимо да се вземат под внимание нивата на образование,
нагласи и способности на децата, особеностите на тяхното развитие и реалните образователни
възможности. Във връзка с учениците, които имат специални характеристики и ограничени
възможности, интегративните показатели, които свидетелстват за положителната динамика на
развитието на детето, могат да се разглеждат като критерии за успешна работа на учителите
заедно с психолози.
Професионалната дейност на учителя по предучилищно възпитание се оценява по сложен
начин. Високата оценка се състои от комбинация от динамиката на развитие на интеграционните
качества на детето, положително отношение на детето към детската градина и висока степен на
активност и участие на родителите в решението на образователните проблеми и живота на
детската градина.
В основното училище преобладават интегриращите показатели за оценката на работата на
учителите.
При оценяването на професионалните качества на учителя е необходимо да се даде обратна
връзка на потребителите за неговите дейности. Като такива потребителите са самите ученици и
техните родители. От това следва, че оценката на дейността на учителя надхвърля тесните
институционални рамки и изисква консолидиране на организационните форми и съответния ред
на поведение, който гарантира участието на обществеността в тази процедура. Оценката на
спазването на изискванията за учителя може да се извърши чрез вътрешен одит, включително
анализ на плановете и докладите, посещения на уроците, които той провежда или в някаква друга
форма. Събирането на данни за оценка може да се извърши чрез ефективно интервюиране,
слушане, наблюдение и анализ на документи, записи и данни. Вътрешните одитори на учебната
институция следва да бъдат назначени от най-уважаваните и авторитетни учители на
институцията и да бъдат обучени в принципите, процедурите и методите за извършване на одити.
Размерът и честотата на вътрешния одит на определен учител се определя от самата
образователна организация въз основа на нейната политика в областта на подобряване на
качеството на образователните услуги. Резултатите от вътрешните одити трябва да бъдат взети
под внимание при извършване на държавна сертификация на учителя и присвояване на
съответната категория.
Въвеждането на професионалния стандарт на учителите предоставя на регионите на
Руската федерация и на образователните организации допълнителна степен на свобода, като в
същото време им налага сериозна отговорност. Регионалните образователни органи заедно с
професионалната общност могат да развият допълнения към нея. На свой ред, образователни
институции имат възможност да формулират свои собствени стандарти, въз основа на които ще
трябва да се разработят и приемат местните разпоредби, относно определяне на изискванията за
квалификацията на учителите, съответстващи на целите на настоящата образователна
организация и спецификата на дейността му.
Професионалният стандарт на учителя е средство за избор на педагогически персонал за
образователни организации. Международният опит доказва, че най-ефективната форма на
подбор, която разкрива нивото на квалификация на персонала във всяка област на дейност е
стажът на бъдещите служители. Необходимо е да се определят правните, организационните,
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персоналните и икономическите условия, които ще позволят да се въведе стажа на бъдещия
учител като оптимален начин за въвеждане в професията (http://стандартпедагога.рф/).
Според Руския федерален закон ,,За образованието” държавните органи и образователни
институции са длъжни да създадат условия и да се организира обучение за служители по
програми за допълнително професионално образование (член 28 от руския федерален закон).
Разходите за тези цели трябва да бъдат предвидени в стандартите за финансиране на съответните
държавни и общински образователни услуги. Като общо правило, необходимостта от
допълнително професионално обучение на служителите за техните собствени нужди се определя
от работодателя. Въпреки това, в случаите, предвидени в нормативните актове на Руската
федерация, работодателят е длъжен да провежда обучение на служителите, ако това е условие за
извършването на определени видове дейности от тях (чл. 196 от Кодекса на труда на Руската
федерация). Когато работодателят изпраща служител на професионално обучение или
допълнително професионално обучение, с отделяне от работа, мястото на работа (длъжност) и
средната заплата на основното място на работа (член 187 от Кодекса на труда на Руската
федерация) се запазват. В случай на препращане към друго населено място, на наетото лице се
заплащат пътни разходи в съответствие с чл. 167, 168 от Руския федерален закон. За да се осигури
приличен стандарт на живот и творческа активност на педагогическите работници, са установени
следните суми на трудовото възнаграждение:
 минималната заплата (заплата) на педагогическите работници не е по-ниска от средно
начислената заплата в Руската федерация;
 средният процент (заплата) на преподаватели от институции на предучилищното,
общото средно, основно и средно професионално образование – по-голяма от натрупаната
средната работна заплата в Руската федерация не по-малко от 1.5 пъти;
 средна заплата (заплата) на преподавателския състав на висшите учебни заведения – в
размер на 3 начислени средни заплати в Руската федерация.
Предоставяне на всички педагогически работници на преподавателски опит над 25 години
правото да получават държавни пенсии (за трудов стаж), включително при продължаване на
педагогическите им дейности. Да учреди за преподавателския състав и научния персонал на
висшите учебни заведения пенсии по възраст в размер на не по-малко от 80% от средната работна
заплата на основното работно място.
Сравнение на подготовката на учителите в България и Русия
И в България, и в Русия се открива стремеж към усъвършенстване на учителската
квалификация, подобряването на подготовката на учителите, методите за обучение. Друга сходна
прилика е, че и при двете страни има редица специализирани заведения, където се обучават
педагозите. Съществуват практики на разменни начала, както и курсове за повишаване на
квалификацията и в България, и в Русия.
И в България, и в Русия след придобиването на първоначална подготовка и образователноквалификационна степен в системата на висшето образование, както и професионална
квалификация „учител”, с която се удостоверява правото за заемане на учителска длъжност,
професионалното развитие и продължаващата квалификация на учителските кадри се извършват
в хода на професионалната им дейност.
Развитието на професионалните компетентности на педагогическите кадри се осъществява
чрез продължаваща квалификация:
 за придобиване на нови фундаментални знания и умения в конкретната област на
преподаване;
 при промени на съществуващите или въвеждане на нови държавни образователни
изисквания (ДОИ);
 за повишаване на методическата подготовка и усвояване на новости в преподаването.
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В България придобиването на професионална квалификация „учител” се извършва в
различни звена на висшите училища: структурите на висшите училища, в които се провежда
обучение за повишаване на квалификацията или специализация на педагогическите кадри, също
са различни: факултети, департаменти, центрове за продължаващо обучение, центрове за
следдипломна квалификация, отделения и звена за повишаване на квалификацията и за
специализация.
В Русия правото да участват в учебни дейности се предоставя на лица със средно
професионално или висше образование, които отговарят на изискванията за квалификация,
посочени в ръководствата за квалификация и / или професионалните стандарти. Номенклатурата
на длъжностите на педагогическите работници на организации, занимаващи се с образователни
дейности и длъжностите на ръководители на образователни организации, се одобрява от
правителството на Руската федерация.
Кариерното развитие в България се осъществява на степени – за учителите и възпитателите
те са: учител и възпитател, старши учител и старши възпитател, главен учител и главен
възпитател, а за директорите и другите педагогически специалисти като логопеди, треньори,
психолози и т.н., са директор (логопед/психолог), директор (логопед/психолог) втора степен и
директор (логопед/психолог) първа степен. Аналогично е и в Русия.
Всеки педагогически специалист в България следва да има свое професионално
портфолио. То покрива период от четири години – между две атестирания – за да стимулира
учителите към постоянно усъвършенстване.
Атестирането в България се базира на самооценка и оценката на комисия. За учителите
комисията се избира от педагогическия съвет. Атестират се и директорите. Те се оценявани,
освен от педагогическия съвет, и от представители на финансиращия орган (най-често общината)
и на Обществения съвет, като е предвидена възможност за директорите на професионални
гимназии в комисията да има и представител на бизнеса.
В България първите атестации ще се проведат през учебната 2020/2021 година, дотогава
учителите имат възможност да работят по своята квалификация и добро професионално
портфолио. Педагогическите специалисти ще получават оценки на базата на специално
изработена анкетна карта с 25 въпроса, а тези, които имат ниски оценки, ще получават
допълнителна подкрепа.
Заключение
Държави като България и Русия имат образователни системи с дългогодишна история.
Днес всяка една от образователните системи съчетава в себе си традицията и съвременните
изисквания за високо ниво на знанията, уменията и компетенциите.
Съществуват различия в характеристиките на двете образователни системи и това е
неизбежно, предвид различията в исторически, икономически, политически и културен аспект.
България като страна членка на Европейския съюз се съобразява с Европейското законодателство
в областта на образованието и работи в посока на синхронизиране и спазване на вече наложените
от европейската практика традиции и правила при предоставянето на качествено образование на
всички равнища. И в двете образователни системи има положителни утвърдени характеристики,
които трябва да бъдат запазени, но съществуват и такива (особено в българската образователна
система), които се нуждаят от навременни и безкомпромисни промени, за да се повиши трайно
качеството на образованието.
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СИСТЕМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ В
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
Стефка А. Дянкова, Светлозар Вацов

За да се даде по-точна представа за състоянието на квалификацията на учителите в
детските градини днес, трябва да се проследят два основни аспекта в нея:
- първоначалната учителска подготовка за придобиване на правоспособност;
- системите

и

възможностите

за

повишаване,

продължаване

и

допълване

на

квалификацията и преквалификацията на учители.
Националната политика в областта на подготовката на учителите е представена в
концентриран вид в нормативните документи, регламентиращи учителската правоспособност,
труд и кариерно развитие. Действащата понастоящем нормативна база изисква първоначалната
подготовка на учителите да се извършва задължително в системата на висшето образование, а
повишаването на квалификацията на работещите педагогически кадри може да става във и извън
висшите училища. Специално следва да се отбележи фактът, че нормативната база на
педагогическата квалификация е изградена от различни документи, приемани в продължение на
10−12 години, които са поправяни и допълвани доста често и въпреки това все още съдържат и
празноти и противоречия.
Нормативните документи, въз основа на които се изгражда системата за образование и
квалификация на учители в България, включват първично и вторично законодателство.
Относително най-систематизирана текуща информация за квалификацията на директори и
преподавателите в българските училища и детски градини е обобщена в Списък-Образец №1 –
стандартна страница “Данни за педагогическия персонал” – на информационната система Admin
S за ДГ и Admin L, която функционира от 2000 г.За съжаление обобщения на тези данни не се
публикуват и анализират на нито едно от нивата на управление на училищното образование,
което не само сериозно би допринесло за доброто планиране на мерките в областта на
квалификацията, но би било полезно и на учителската общност, за да се ориентира по-добре в
тенденциите и перспективите на пазара на труда в своя сектор.
Основните правила и нормативи, по които се осъществява началната подготовка на
учителитет са общовалидни за цялата страна и се съдържат в единните държавни изисквания за
придобиване на професионалната квалификация “учител”, приети от Министерския съвет още
през 1997 г.Първото условие за придобиване на тази квалификация е получаването на
образователно-квалификационна степен “специалист по ...”, “бакалавър” и “магистър” по
специалности. Освен това учителите трябва да притежават и учителска правоспособност, която
предполага задължителен минимум от теоретична и практическа подготовка по педагогика,
психология, аудио-визуални и информационни технологии в обучението и методика на
обучението. Това обучение за учителска правоспособност може да бъде придобито или
едновременно с подготовката по основната специалност, или допълнително, след завършване на
висшето образование. Участието на работещите педагогически кадри в квалификационни
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дейности е тяхно право и се извършва на доброволна основа. Повишаването на квалификацията
на педагогическите кадри в детската градина има за цел:
а)да осигури съответствие между социалната практика, потребностите на образователната
система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри;
б) да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите
кадри и за тяхното професионално развитие. В съответствие с достигнатото равнище на своята
професионална компетентност педагогическите кадри могат да придобиват пет професионалноквалификационни степени (първата е най-високата измежду тях), всяка от които е обвързана с
развитие на педагогическата кариера и с повишение в трудовото възнаграждение.
Присъждането на тези степени се извършва само в три учебни заведения в България. Прави
впечатление, че докато първоначалната подготовка на учителите се извършва в множество по
брой и вид висши училища, то следдипломната им квалификация, която има пряко отношение
към кариерното им развитие, се придобива само в три учебни заведения в страната. Сравнително
ясно намеренията за преоценка на политиката по повишаване на квалификацията на учителите
намират израз в компонент “Квалификация на учители” на проекта “Модернизация на
образованието“, който предвижда подкомпонент за усъвършенстването на сега действащата
система за продължаващо обучение на учителите. Посоката на това усъвършенстване беше
определена като “системата да отчита потребностите от обучение и да се основава на тях”. По
силата на плана за действие на проекта още през 2003 г. беше предвидено да се осъществят
следните дейности:
а) провеждане на задълбочено изследване на състоянието на системата за повишаване на
квалификацията на педагогическите кадри, анализ на нейната ефективност и формулиране на
изводи и препоръки за нейното усъвършенстване, придружени от конкретни предложения и
варианти за нова нормативна регламентация на дейностите по повишаване на квалификацията
на педагогическите кадри;
б) представяне на резултатите от проучването пред заинтересованата професионална
общност и обсъждане на възможните варианти за промени във финансирането на
квалификационните дейности, в модела на кариерно развитие на учителя и в заплащането,
съответстващо на различните нива в този модел;
в) проучване и оценка на капацитета на местните доставчици на квалификационни услуги
за учителите, придружени с план за укрепване на техния капацитет и схема за последващото им
акредитиране с цел тяхното използване по време на пилотния етап на работа на новата система
за повишаване на квалификацията на учителите.
Във връзка с Нормативна рамка на педагогическата квалификация ще отбележим, че в
Закона за предучилищното и училищното образование в глава единадесета „Учители, директори
и други педагогически специалисти“ в общи положения в Чл. 211. (1) е отбелязано, че
учителите, директорите, както и заместник-директорите, изпълняват норма преподавателска
работа и са педагогически специалисти.
Чл. 218. (1) Функциите, професионалните профили, длъжностите и необходимата за
заемането им професионална квалификация, както и условията и редът за повишаване на
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квалификацията, за кариерното им развитие и за атестирането на педагогическите специалисти,
включително критериите за атестиране и съставът на атестационната комисия, се определят с
държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти.
Новостите

относно

квалификацията

са

описани в Раздел ІІІ „Повишаване

квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“:
„Чл.221.(1)Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и
обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на
изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. (2) Планирането, координирането,
управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите
специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво. (3)
Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел
подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на
децата и учениците. Чл.222.(1) Повишаването на квалификацията на педагогическите
специалисти се извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни
организации. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и
от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени при условията и по реда на
тази глава. (2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 1 се
измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от
квалификационни кредити се определя с държавния образователен стандарт за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. (3)
Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на
организациите по ал. 1 в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на
атестиране.(4)Държавата създава условия за повишаване квалификацията на педагогическите
специалисти по ал. 3. (5) Повишаването на квалификацията, извършена от организации извън ал.
1, се признава чрез квалификационни кредити от началника на съответното регионално
управление на образованието след заявление на педагогическия специалист при условия и по
ред, определени с държавния образователен стандарт за статута и развитието на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти. Чл. 223. (1) Повишаването на
квалификацията на педагогическите специалисти може да се организира и от детските градини,
училищата и от центровете за подкрепа за личностно развитие чрез обмяна на добри практики в
различни

форми,

както

и

по

международни

и

национални

програми.

Вътрешно

институционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се присъждат
квалификационни кредити. (2) Детските градини, училищата и центровете за подкрепа за
личностно развитие са длъжни да осигуряват условия за повишаване на квалификацията по ал. 1
в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист. Чл. 224. (1)
Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор на
педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на изпълняваната
длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и
препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната
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политика. (2) Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е
насочено и към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните
им резултати. Чл. 225. (1) Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите
специалисти може да придобиват професионално-квалификационни степени. (2) По-високото
равнище на квалификация е основа за придобиване на по-висока професионалноквалификационна степен. (3) Професионално-квалификационните степени се присъждат от
висши училища, които провеждат обучение за придобиване на професионална квалификация
"учител" и имат програмни акредитации за провеждане на обучение за придобиване на
образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално
направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните
направления и за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по докторска
програма, съответстваща на учебен предмет от училищната подготовка.(4)Професионалноквалификационните степени и условията и редът за придобиването им се определят с държавния
образователен стандарт за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти.
Чл. 226.(1) Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на
педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия
специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в
реализирането на политиката на детската градина или училището, професионалните му изяви,
професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите
резултати с децата и учениците. (2) Професионалното портфолио подпомага атестирането и
самооценяването на педагогическия специалист. (3) Целите, функциите и съдържанието на
професионалното портфолио се определят с държавния образователен стандарт за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Професионални и личностни реализации в рамките на програмите за квалификация и
професионално – квалификационни степени се обосновават с това, че всяко поколение учители
постига професионални и личностни реализации, които в голямата си съвкупност дават облика
на образователните приоритети за дадено време. Напоследък се лансира идеята за „добро
училище/детска градина”, също така и „добър опит”, „добри практики”. Вероятно това е отговор
на назрелите потребности от оценяване на педагогическите постижения и решения. Тези понятия
закономерно са свързани с понятията качество, ефективност, ефикасност в образованието. Те са
съществен признак при диференцираното оценяване на педагогическите постижения и решения.
Повлияна от трудовете на Херцберг, Pickle твърди, че учителите са мотивирани от фактори,
които включват постижение, признание, работен процес, отговорност, напредък и развитие. Тя
приема, че учителите намират своята основна мотивация за преподаване в самата работа с децата
и че това взаимоотношение често включва едновременно академични резултати и личностно
развитие. И обратно, учителите са неудовлетворени и демотивирани от това, което те възприемат
като несправедливо несъответствие между натоварването от работата и заплащането.
Мотивацията, твърди Херцберг, произлиза от отношението, което проявява личността към:
"работното съдържание, постигането на дадена задача, отговорността към постигането на
задачата, естеството на задачата, отговорността към задачата и професионалния напредък или
развитие на способността за изпълнение на задачата"(Симеонов И., С., 1995;с.8−10).
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В центъра на своя труд „Педагогическите умения на учителите” Н. Колишев поставя
учителя като основна фигура в образователния процес. Вниманието е съсредоточено върху
такива въпроси като педагогическото умение за целеполагане в обучението, за реализиране на
мотивиращо обучение, за изграждане на хуманни взаимоотношения между участниците в
процеса на обучение, педагогическото умение за индивидуализация и диференциация на
обучението(Колишев Н., С, 2008,с.43).
В приетата Национална програма за развитие на училищното образование и
предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.), раздел “Повишаване на авторитета и
социалния статус на учителя”, първият подраздел е “Квалификация на учителите”. В него се
акцентира върху значимостта на “квалификацията на учителите (първоначална и последваща)”,
върху необходимостта от “разработването на програма за развитие на професионалните
компетенции на педагогическите кадри в няколко направления: периодично актуализиране на
знанията; усвояване на нови методи в преподаването; обучение по информационни и
комуникационни технологии“. Акцентът в този раздел е поставен основно върху квалификацията
на вече реализиращите се в образователната система учители и тяхното кариерно развитие.
Въвеждането на системата за кариерно развитие, която е обвързана със системата на
заплащане на труда, е с цел създаване на условия за конкуренция между учителите. И. Петкова
отбелязва, че: “Повишаването на квалификацията на учителите е от важно значение и във връзка
с въвеждането на система за оценяване на качеството на работа на учителите, която от своя
страна стои в основата на новия диференциран модел на заплащане на труда. “Целта е
индивидуалната работна заплата на всеки учител да бъде функция на неговото кариерно развитие
и постигнатите резултати в процеса на обучение и възпитание на учениците”(Петкова
И.,С.,2012,с.23). Статуквото на учителя е създаването на кръгове за подкрепа на учителя от самия
него, изразена във вътрешната му мотивация, както и от професионалната педагогическа среда,
в която работи, и от лична среда на живот. Учителят в детската градина, мотивиран към работа
в съвременните условия и новата образователна парадигма, естествено е да търси и да се стреми
към саморазвитие и самоактулизиране на своите личностни и професионални компетентности,
преди всичко в своята пряка работа в групата.
В „Методики за изследване на привлекателността на учителската професия“, Ив. Иванов
(Иванов Ив.,Ш, 1999, с.15).

пише: „Отношението на учителя към професията е основен

личностен параметър, определящ качеството на неговия труд. На изследването на проблемите,
свързани с привлекателността на професията и в социологически, и в психологически план, са
посветени множество публикации. Доминира становището, че учителската професия е загубила
от своя престиж поради това, че е традиционна и поради всеобщата интелектуализация на труда
и свързаното с нея по-високо образователно ниво на населението. За това способстват и ниският
професионален статус, неблагоприятните условия на живот на учителя, високата заболеваемост,
нарушената социална, възрастова и полова структура на професията и т. н.“ Ето защо едно
проучване сред учителите за привлекателността на учителската професия (става чрез въпросник,
разработен от автора, включващ 33 отговора на въпроса “Какво Ви привлича в учителската
професия?), ориентира за мотивацията на учителите да упражняват професията.
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Решаващо условие за качествено образование са подготвеността на учителите в детските
градини, тяхното обучение и квалификация, както и свързаните с това политики, съответстващи
на динамично променящите се социални и икономически условия. В този смисъл от значение са
и нормативните документи, регулиращи процесите в образователната система, различните
европейски, национални и регионални програми за обезпечаване на образователните и
квалификационните

дейности,

социалната

и

здравната

сигурност

на

работещите

в

образователната системата.
Следдипломната квалификация и усъвършенстване на учителите в детските градини
придобива нов смисъл в процеса на цялостна промяна на начина на живот и привеждането му в
съответствие със закономерностите на пазарната икономика. Естествено е образованието и
възпитанието да отговаря на съответните стандарти в това отношение. На този етап най-често
срещаните оплаквания на учителите, посещаващи курсове за следдипломно усъвършенстване, е
че подготвителните учебни занятия им дават добра квалификация по определените
образователни направления и по методиката за нейното преподаване, но там те не получават
достатъчно практически умения за работа с децата. Всичко това води до два основни дефицита в
професионалната компетентност на педагозите.
Единият от тях е, че учителят не притежава необходимата за осъществяване на всички
страни от професионалното му поведение ролева подвижност, а другият − че няма достатъчно
силна мотивация и трайни нагласи за ефективна педагогическа дейност. Посочените недостатъци
се дължат на множество причини, но поне тези от тях, които са резултат от сега действащата
система за подготовка, могат да бъдат коригирани и до известна степен преодолени с помощта
на следдипломната квалификация.
За условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на
предучилищното възпитание и подготовка

и реда за придобиване на професионално-

квалификационно степени, повишаването на квалификацията на педагогическите кадри има за
цел:
- Да осигури съответствие между социалната практика, потребностите на образователната
система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри;
- Да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите
кадри и за тяхното професионално развитие.
Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията следва да се включват
педагогически кадри, които:
- Преподават по образователни направления, за които са въведени нови държавни
образователни изисквания със Закона за предучилищното и училищно образование;
- Заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на училищното образование и
предучилищното възпитание и подготовка
- Преминават на нова педагогическа длъжност;
- Заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за
повече от три учебни години.
Придобиването на професионално-квалификационни степени (ПКС) се извършва съгласно
Наредба № 5/29.12.1996г. В съответствие с достигнатото равнище на своята компетентност при

194

професионалната си реализация педагогическите кадри (ПК) могат да придобиват следните
професионално-квалификационни степени:
Пета професионално-квалификационна степен – след успешно положен устен изпит по
конспект;
Четвърта професионално-квалификационна степен – след успешно положен писмен изпит
по конспект;
Трета професионално-квалификационна степен – след успешно завършване на
едногодишна професионално-педагогическа специализация;
Втора професионално-квалификационна степен – след успешна защита на писмена
разработка, свързана с анализ на приложена от кандидатите диагностична процедура;
Първа професионално-квалификационна степен – след успешна защита на свързана с
педагогическата практика на кандидата писмена разработка с изследователски и иновационен
характер.
Кариерното развитие е основен елемент от развитието на човека. То обхваща целия жизнен
цикъл на индивида и оказва влияние върху личността като цяло. Кариерното развитие включва
концепцията на лицето за собственото му “аз”, семейния му живот, както и аспектите на околната
и културна среда, в която човек живее.
Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж,
получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен,
както и резултатите от атестирането им. По-големият брой квалификационни кредити и повисоката професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие
на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж.
Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията
за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на детската градина,
училището или центъра за подкрепа за личностно развитие, а за директорите – и на
управленската им компетентност. Атестирането на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти се извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена
от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет. Оценката от атестирането освен за
кариерното развитие може да служи и за насочване за повишаване на квалификацията и
поощряване на атестирания педагогически специалист.
Във връзка със съставянето на план за квалификационна дейност в детската градина ще
изясним равнищата на квалификация, които се свеждат до национално, регионално и училищно.
Регионалната квалификация включва проучване на потребностите от квалификация на
педагогическите кадри и годишен план за дейността на РУО за учебната година.
Целите на регионалната квалификация са да осигури съответствие между социалната
практика, образователната система и равнището на професионалната компетентност и да дава
възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и тяхното
професионално развитие. Например: Цели на квалификационната дейност за учебната година
могат да бъдат: изграждане на цялостна система за въвеждаща, поддържаща и надграждаща
квалификация на педагогическите специалисти за покриване на следните дефицити: знания и
умения за прилагане на учебни програми по учебни предмети и система за вътрешно и външно
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оценяване; знания и умения за работа с деца и ученици със СОП; знания и учения по ИКТ; знания
и умения за работа в мултикултурна и многоезична среда; знания и умения за чуждоезиково
обучение; знания и умения за справяне с агресията и насилието; знания и умения за превенция
на зависимостите при децата и учениците; знания, умения и компетентности за управление на
процеси в училище; знания и умения във връзка с ключовите компетентности.
Пример: План за квалификационна дейност /детска градина /
I. Цели.
II. Основни задачи.
III. Дейности за изпълнение на основните задачи:
- Вътрешноучилищна квалификация.
- Извънучилищна квалификация.
Таблица 1

Настоящият план се приема на заседание на педагогическия съвет – Протокол № …..
Системата за квалификационно усъвършенстване представлява съвкупност от структури и
механизми, с помощта на които в образователната институция се създават условия за
осъществяване на системен процес на промяна в поведението на персонала; Тя е процес,
допринасящ за развитието на професионалната и личната компетентност и формирането на
определени жизнени нагласи и модели на поведение.
Управлението на системата за квалификационно усъвършенстване се свежда до:
Организационно-административен аспект – съдържа различните етапи на процеса по
осъществяване на дейността за квалификация и обучение на персонала:определяне на нуждите
от обучение; определяне на бюджета на обучението; избор на обучител; организация и
администриране на обучението;търсене и предоставяне на обратна връзка; проследяване на
приложимостта на знанията; дейности по осигуряване приемственост на знанията.
Обучително-оценъчен аспект − фокусира се върху дейностите, свързани с
осъществяването на процеса на квалификация, т.е. този аспект е насочен към доставчиците на
услугата по обучение и квалификация на персонала, от които се очаква: диагностициране на
потребностите от обучение; подготовка и предлагане на програма за обучение; планиране на
обучението; реализиране на обучението; оценка на обучението; обратна връзка; проследяване
трайността, устойчивостта и приложимостта на знанията.
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АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ НА АУТСОРСИНГ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ
Таквор М. Мануелян

Силата на бизнеса е в „споделянето”,
Лиза Гански
Според годишния доклад на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии
(АИБЕСТ) за индустрията на компаниите в аутсорсинг на бизнес процесите от 2019 г. България
е най-бързо развиващата се. През 2018 г. аутсорсинг секторът формира 5,2 % от реалния брутен
вътрешен продукт на България, или 2,4 млрд. евро. При запазване на тази тенденция до 2022 г.,
брутният вътрешен продукт, създаден в сектора, ще се удвои до 4,8 млрд. евро и като дял от
икономиката до 9,2 %. През същата година ръстът на т.н. споделени центрове за услуги (SSC) се
удвоява и в сравнение с 2017 г. Това има голям социално-икономически ефект, който се изразява
в повишена заетост (близо 20% от общата работна сила) и високата добавена стойност от
услугите, предоставяни от България на дружествата майки. Аутсорсинг индустрията продължава
да е сред водещите данъкоплатци с внесени данъци в размер на 15.5 млн. евро. В аутсорсинга
през 2018 г. са били заети 73 694 служители, като в края на годината 66 565 служители на пълен
работен ден (FTE) или повече от 9% повече от предходната година. До 2022 г. се очаква броят
на заетите да достигне 80 000.
Проучване на пазара, проведено сред повече от 200 аутсорсинг компании, поръчано от
Българската аутсорсинг асоциация и осъществено от Българската агенция за бизнес изследвания
и SeeNews, изчислява дела на трите основни сегмента в българската аутсорсинг индустрия както
следва:
 55% управление на бизнес процеси;
 25% управление на IT процеси;
 10% процеси по управление на знанието.
В структурата на аутсорсига в България говорим много повече за споделени услуги, за
бизнес процеси в областта на човешките ресурси, висококвалифициран труд и услуги, свързани
с информационните технологии. Подсекторът с най-голям растеж е свързан с управление и
анализ на база данни проучвания, както и обработката на информация. Същевременно ръстът на
IT услугите се забавя поради влияниета на дигиталните технологии, навлизащи в секторът и
необходимостта от нови инвестиции в тази област. В момента Българи държи първенство, но
докога ще продължи тази тенденция, не може да бъде конкретизирано.
Аутсорсинг сектора е сред най-добрите данъкоплатци в страната. През 2018 г. са
генерирани общо 24,2 млн. евро данъци или с 8,6 млн. евро повече в сравнение с предходната
година. Данъчните вноски в отрасъла представляват 2,1% от всички данъци, платени в
икономиката.
Фирмите, извършващи аутсорсинг дейности, продължават да увеличават разходите за
заплати през 2018 г. и представляват 8,5% от общите разходи за заплати в България, спрямо 8,1%
през 2017 г. Социалноосигурителните вноски в отрасъла следват тенденцията, като
представляват 7,0% от общата сума в страната.
Българските доставчици на аутсорсинг услуги се представят впечатляващо през 2018 г.
Темпът на растеж на икономиката през 2018 г. достигна 19,5%, в сравнение с 15,8% през 2017 г.
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Този резултат се дължи на високотехнологичните услуги, базирани на знания и продукти с
висока добавена стойност.
Ключовите фактори, влияещи върху благоприятното развитие на аутсорсинг индустрията
в България, са:
 Финансова рамка
Българският корпоративен данък (10 %) е вторият най-нисък от страните в ЕС. Унгария е
единствената държава членка с по-ниска данъчна ставка от 9,0%. Ставката на корпоративния
данък в България е повече от два пъти по-ниска от средната за ЕС, която е 21,3%. Този факт
създава благоприятна среда за концентрирането на аутсорсинг дейности в България. В рамките
на детайлизирания анализ на другите позитивни финансови фактори, създаващи положителна
среда за развитие, са и разходите на фирмите за заплащане на работната сила. През 2018 г.
България е имала най-ниските средни часови разходи за труд в целия ЕС − 5,4 евро на час. Найблизки конкуренти на България в региона на Югоизточна Европа са Румъния със средни разходи
от 6,9 евро през 2017 г., а Хърватия и Словения, с още по-високи разходи - съответно 10,9 евро
и 18,1 евро. Друг фактор, благоприятстващ разширяването на потенциала на България като
аутсорсинг цел за чуждестранни фирми, е цената на електроенергията. Цените на тока в България
за промишлени потребители са по-ниски от средната за ЕС−28. През 2018 г. средната цена на
тока, включително всички данъци и налози, е 0,10 евро за kWh, в сравнение с 0,14 евро на kWh
за ЕС-28. Коефициентът на електроенергия за българските индустриални потребители беше сред
10-те най-ниски в Европа и беше по-скъп само от този на Северна Македония и Черна гора сред
страните от Югоизточна Европа.
Качеството на информационно-технологичната инфраструктура, скоростта на интернет
връзката и цената му, както и разходите за живот, оформят цялостната оценка на условията
прехвърлянето на бизнес процеси към България. Скоростта на широколентов интернет в
България беше сред най-високите в Югоизточна Европа, наравно със Словения, Румъния,
Сърбия и Хърватия и в Топ 50 в световен мащаб през 2019 г., според Worldwide. Широколентова
скоростна лига. По отношение на средна цена на мегабайт България предлага най-евтиния
интернет в региона.
България предлага благоприятни условия за живот в сравнение с другите големи страни
от Югоизточна Европа, измерени с индекса на разходите за живот от базата данни на
потребители, предоставени от световна база данни Numbeo. По този показател България е
наравно с Румъния и Сърбия и значително по-евтино от Словения и Хърватия. В страната
значителни разлики в цената на живота съществуват между София и другите големи градове,
което е възможност за развитие на градове като Пловдив и Варна.
 Разпределението на аутсорсинг дейността по градове
България става глобален световен аутсорсинг център. София с конкурентни наемни цени
за офис помещения с 15,0 евро / кв.м месечно през юни 2019 г. е с най-голям дял в аутсорсинг
услугите. Вторият център е Пловдив, където ръстът на аутсорсинг услугите е нараснал два пъти
за една година. Годишният му ръст обаче беше два пъти по-бърз като тази на София. Цените на
наемите в българската столица бяха малко по-високи от тези в Загреб, Любляна и Скопие и
приблизително равни на Сараево и големите румънски градове отвън Букурещ. Те остават пониски, отколкото в Белград - 17,0 EUR / кв.м и Букурещ − 18,0 EUR / кв.м. Месечни наемни цени
в Тирана и Подгорица са най-високите в Югоизточна Европа, над 20 евро / кв.м. Сравненията се
основават на данни на брокери Colliers International, BNP Paribas Real Estate и CBS International.
Безспорен лидер в България е столицата София, която заема едно от топ местата по
отношение на общото офисно пространство в Югоизточна Европа, само на второ място до
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Букурещ и значително пред Загреб, Любляна и Белград. Капиталът на България разполага с
офиси на 2.202 млн. кв. м пространство, от които 1,925 милиона кв. м клас A и B, увеличение
7,3% за година към година в юни 2019 г. Общото поемане (всички лизингови сделки на пазара)
достигна 66 780 кв.м, докато 404 000 кв.м офиси са в процес на изграждане. За пореден път
източникът на доставки е основният двигател на търсенето през първата половина на 2019 г., с
ИТ и източници компании, представляващи повече от 45% от общия офис търсене на
пространство.
 Потенциал на работната ръка
Общата работна сила в България възлиза на 3 326 милиона души в края на 2018 г.,
намаление с 0,9% в сравнение с предходната година. От тях 613 923, с 2.7% по-малко в сравнение
с 2017 г., са на възраст 20−34 и е базирана в петте най-добре развити градове на България
(снабдяване, индустрия). Младото население намалява по-бързо в по-малки градове, отчасти
поради миграция към столицата или в чужбина. Важен фактор за устойчивото развитие на
сектора е достъпа до квалифицирана работна ръка, като 85 % от дипломираните говорят
английски език и около 1/2 от тях владеят и втори чужд език.
През 2018 г. Бургас бележи най-рязък спад от 4.0% на годишна база, следван от Велико
Търново с 3,9% и Варна с 3,0%. Вторият по големина български град Пловдив също страда от
намаляващата работна сила на младежта в сравнение с 2017 г., макар и с по-бавни темпове −
съответно от 2,3% и 2,4%.
Демографският проблем в последните пет години става очевидeн. Между 2013 г. и 2018 г.
петте водещи центровете в пазара на работна сила в страната загубиха значителен дял от
населението си на възраст 20 - 34 години, от 8,7% в София до 13,8% в Бургас. Въпреки това се
наблюдава тенденция на деконцентрация на аутсорсинг активността в България. През
следващите години неблагоприятната демографска тенденция може да доведе до липса на
квалифицирана работна ръка и да подложи на изпитание сектора.
Аутсорсинг секторът на България е съсредоточен в няколко големи градове и
университетски центрове − столицата София, Пловдив, Бургас, Русе, Благоевград, Варна и
Велико Търново. В момента около 95% от сектора е съсредоточен в София. Въпреки това през
следващите години тенденцията за отваряне на офиси в други градове ще продължи да расте
заедно с готовността на университетите да си сътрудничат с бизнеса.
Българската икономика е почти изключително концентрирана в София − 81,6% от
продавачите са със седалище и капитал, което е лек годишен спад от 83.6% през 2017 г.
Останалите 107 доставчици имат седалище в 21 други български градове. Действат български
дружества за доставки в 166 вторични офиса в 22 града в страната, както и 51 единици в 28 чужди
страни. Други всички водещи индустриални центрове извън столицата са Варна, Пловдив,
Бургас, Велико Търново и Русе. Това е знак за разширяване на дейностите на софийски
доставчици в цялата страна и целенасоченото изграждане на аутсорсинг структури в цялата
страна. По този начин, от една страна, фирмите с вече развита дейност са в състояние да
използват по-ефективно работния потенциал, а от друга страна, да създадат и развият останалите
аутсорсинг дестинации, като по този начин те да станат по-атрактивни за нови фирми.
Появяват се все повече български доставчици на фирми, с дейности в аутсорсинга на
бизнес процеси (BPO) и аутсорсинга на информационно-технологинчни цели (ITO) офиси в
чужбина. Базираните в България дружества за снабдяване имат това най-голям брой офиси във
Великобритания − девет, следвани от САЩ, Германия, Северна Македония, Холандия, Испания,
Австрия, Израел, Румъния и Филипините. Други с по-забележително международно присъствие
бяха ITO доставчик Scale Focus AD с офиси в седем държави и гласовият доставчик на BPO ES
Bright Consultants ООД с чуждестранни офиси в четири страни.

200

В рамките на този анализ следва да бъде отразена структурата на аутсорсинг компаниите,
т.е. дали местни физически или юридически лица преобладават в структурата на аутсорсинг
индустрията в България. Към септември 2019 г. 309 компании или 53.0% от всички (източници)
доставчици, анализирани в настоящия доклад, имаха базирани в България мажоритарни
собственици. ITO преобладава сред местното мнозинство на притежавали доставчици, с 162
компании, докато 147 компании са били активни във BPO операции.
Останалите 274 снабдителни дружества са имали чуждестранно мнозинство собственици,
произхождащи от 43 страни. Секторната структура на дружествата за снабдяване с чуждестранна
собственост се различаваха от тези на домашните собственици и BPO доминираха със 143
доставчици в сравнение със 131 ITO компании. Повече от половината, или 140 от тези дружества
са били собственост на предприятия със седалище във Великобритания, САЩ, Холандия или
Германия. Докато повечето доставчици с преки собственици от Обединеното кралство и
Холандия бяха ангажирани с BPO, инвеститори от САЩ и Германия, са концентрирани ясно в
ITO сектора, както и тези от Франция, Швейцария и Канада сред по-малките държави.
 Насока на аутсорсинг дейността към страни
Постоянно разширяващата се чуждестранна клиентска база на българските компании за
доставки са доминирани от клиенти от Западна Европа и Великобритания. Общо 263 българи са
продавачите на BPO и ITO предоставят своите услуги на чуждестранни клиенти, главно такива
със седалище във Великобритания, Германия и Холандия в Европа, плюс САЩ, където 92
компании имат клиенти. Една от шестте български компании в бранша имат базирани в САЩ
партньори, докато всяка девета компания за доставки в България е активна на пазарите във
Великобритания и Германия.
В допълнение, българската снабдяваща индустрия поддържа взаимоотношения с клиенти
в други 57 страни в световен мащаб. Другите най-важни региони на клиентите са Централна
Европа, представена преди всичко от Австрия и Чехия , Южна Европа и Близкия Изток, от Кипър,
Турция, Малта и Израел, както и водещите азиатски икономики − Китай, Япония, Индия и Южна
Корея.
Чуждите езици са ключови компоненти. Доставчиците покриват 33 чужди езика от цял
свят. Английският е работният език в 439 компании, или 49,0% от всички доставчици на субекти
в страната. Той е най-широко използван чужд език в България. Следват немски и френски език
съответно с 11,2% и 6,8%. Други популярни чужди езици в сектора са испански, турски,
холандски, руски, полски и шведски.
 Споделените сервизни центрове SSC (Shared Service Center)
Споделените сервизни центрове (SSC) са най-бързо развиващите се сегменти в България
през последните пет години. Най-крупните са: групата на Световната банка, глобалните медии
Financial Times и германският търговец на дребно Lidl. България е с добро географско положение
в Югоизточна Европа. Единствено Румъния се явява конкуренция. България привлича глобални
технологични компании, снабдяващи общи центрове за услуги в София, и все повече в градове
като Варна, Пловдив и Бургас, с нарастващ брой производствени и търговски компании, които
обслужват местни и глобални финансови, IТ и за HR (аутсорсинг в областта на човешките
ресурси) операции или като част от структурата на компанията, или като отделни юридически
лица. Основното конкурентно предимство на България в сравнение с нейните съседи, с
изключение на Румъния, е наличието на квалифицирана работна сила. Споделените сервизни
центрове обикновено попадат в категорията на средни или големи предприятия и разчитат на
голям брой квалифицирана работна ръка, която е лесно достъпна само в по-големи държави и
големи градове. Така България се конкурира
само с Румъния като привлекателно
местоположение за базиране на американски и западноевропейски компании за техните
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регионални операции. За постигане на устойчив растеж в сегмента на SSC, притокът на
подходящо квалифицирани кадри в националната работна сила е най- важен.
Развитието на аутсорсинг компаниите в България в последните две години бележи
постоянен възход с добри показатели и голям социален ефект. Последният се изразява в пъти
по-високи от средните за страната заплати и условия за професионален растеж. Това е
изключително благоприятна тенденция за задържането на млади хора в страната и възможност
за привличане на умни и коректни партньори в България.
В следващите години основна пречка за развитието на аутсорсинга в България би могла да
бъде липсата на квалифицирани кадри.

1.
2.
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ДИАГНОСТИКА НА ПУНКТУАЦИОННИТЕ ГРЕШКИ ПРИ УПОТРЕБАТА НА
СЛОЖНО СЪЧИНЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ
Тодорка Д. Антонова-Ангелова

Отличителна черта на нашето време е непрекъснатото развитие на науката и
произтичащият от това растеж на научното знание. Този непрекъснат растеж неизменно се
отразява на планирането, осъществяването и управлението на процеса на обучение и неговите
резултати. Кратките срокове на обучение, големият обем от учебна информация, необходимостта
от трансформация на усвоените знания налагат използване на нови образователни практики.
Една от възможностите е свързана с навлизане в обучението на иновационни дидактически
технологии, в това число интерактивни форми и методи. През последните десетилетия
световните тенденции, свързани със съдържанието и организацията на обучението, могат да се
обединят в следните четири групи:
 ориентация към разбиране и осмисляне на знанието;
 ограничаване ролята на репродуктивно знание;
 стимулиране творческата активност на учениците;
 утвърждаване на единни държавни изисквания.
Усвояването на знанията е значим момент в реално съществуващия учебен процес. Всяко
овладяване на знанията е свързано със съзнателна интелектуална дейност от страна на ученика,
която стимулира неговото развитие. Всъщност тази дейност поражда необходимостта от
проверяване и оценяване на резултатите, тъй като за учителя е важно да осмисли, анализира и
оцени постигнатото.
Теоретичното разработване и практическото приложение на диагностични методи и
средства на оптимизация на педагогическия процес − това според Георги Бижков, трябва да
разбираме под понятието „педагогическа диагностика”. Тя разглежда правилното и научно
обосновано провеждане на диагностичен процес, при който най-напред се извършва
количествено измерване на определен белег. На тази основа се прави оценка и се поставя
диагноза по даден критерий. След анализиране на получените резултати учителят набелязва
мерки за подобряване на учебно-възпитателния процес.
И така в съвременния етап на обучение твърде актуални се оказват проблемите, свързани
с педагогическата диагностика по който и да е било предмет, включително и на обучението по
български език и литература.
В този ред на мисли узрява идеята за осъществяване на дидактическо изследване и
мотивира избора на тема в настоящата разработка. Актуалността на разглеждания проблем,
възможностите на учебното съдържание в шести клас и педагогическият опит подтикват към
осъществяване на изследването.
Диагностиката е проведена със седемдесет и пет ученици от шести клас в III ОУ „Димитър
Благоев”, гр. Шумен, през учебната 2018/2019 година.
Предмет на предложената диагностика е установяване на усвоените в резултат на
обучението знания за сложно съчинено изречение и умения за използването им в речевата
практика, като акцентът е поставен върху пунктуационните особености на сложните съчинени
изречения и овладяването им от учениците.
Изборът на темата не е случаен. На анализ ще бъдат подложени основни теоретични и
практически постановки по синтаксис, изграждащи езиковата култура на подрастващите.
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Структурата на изследователския процес следва основните етапи – проектиране,
емпиричен анализ и оценка на емпиричните данни. В резултат на това е обособена структурата
на писмената разработка, включваща увод; диагностична процедура и анализ на резултатите;
изводи. Важно е за учениците да се изяснят понятията съчинение и подчинение. Това са „основни
понятия в организацията на синтактичните единици. ... Съчинение – отношение на синтактично
равноправие“ [Савова, Добрева 2016].
1. Инструментариум за провеждане на диагностичната процедура
Методите и техниките на педагогическите изследвания се отнасят за конкретните пътища
на получаване, обработка и анализ на конкретните данни за изследваните процеси и явления.
Използваните в конкретното изследване методи са универсални: наблюдение, изследване,
дидактически тест, статистически анализ. Те са адаптирани с оглед спецификата на
диагностичната процедура.
2. Същност и специфика на диагностичната процедура
Диагностичната процедура може да се провежда като част от емпирично педагогическо
изследване или да бъде самостоятелно такова, което преследва цел за установяване състоянието
на определен обект или негови характеристики на даден етап от протичането на учебновъзпитателния процес.
Педагогическата диагностика в емпиричните педагогически изследвания се реализира чрез
диагностична процедура. Тя включва създаването и използване на диагностични методи и
средства за оценка на състоянието и последващо оптимизиране на педагогическия процес. Тя
има 3 съставни части: анамнеза, диагноза и прогноза.
Диагностични процедури според отношението им към целите и критериите, свързани
с тях. Според този показател се различават два типа диагностични процедури [Бижков 1988]:
1. Емпирично-нормативна диагностика. На базата на резултатите от изследването се
извежда норма, след което следва съпоставка на индивидуалното постижение с нормата. Така са
построени голям брой от психодиагностичните тестове, както и по-ранните и елементарни
дидактически тестове.
2. Критериално-ориентирана диагностика. Основата на оценката са централно
зададени норми и изисквания (стандарти, програми). Те служат за съпоставка с индивидуалното
постижение.
Диагностични процедури според броя на измерванията. Могат да се определят два вида
(с използване на [Ганчев и др. 2014]):
1. Да се установи състоянието на изследвания обект в конкретен момент (еднократно
измерване) (фиг. 1);
2. Да се регистрират последователно настъпилите в обекта промени (множествено
измерване) (фиг. 2).

204

Фиг. 1. Елементи на диагностичната процедура при еднократно измерване.
Регистрирането и представянето на данни обхващат анамнезата, анализът – диагнозата, а
оценката – прогнозата.

Фиг. 2. Елементи на диагностичната процедура при множествено измерване.
Регистрирането и представянето на данни обхващат анамнезата, статистическият анализ –
диагнозата, а съдържателният – прогнозата.
Различията между двата типа диагностични процедури се състоят основно във
възможностите за анализ на данните и прогнозите, които могат да се формулират. Например
еднократното измерване показва състоянието на изследвания обект в момента на провеждане на
измерването, а множественото позволява да се откроят и тенденции в развитието му.
Според НАЧИНА на построяване и обосноваване на диагнозата се правят два вида
диагнози: пряка (достоверна) и диференциална [Иванов 2006]. Пряката предполага изграждане
на умозаключения на основата на операции, които позволяват формулиране на изводи. При
диференциалната обикновено изводите се формулират по аналогия и нямат достатъчна
доказателствена сила.
Прогнозата винаги се отнася до бъдещи събития (препоръки) и трябва да бъде научно
обоснована. При съставянето й трябва да се отчитат и други аспекти − икономически, етически
и пр. под егидата на педагогическия подход.
Диагностика на средства за диагностика. Използва се за оценка качествата на
разработени от учителя или заимствани от други автори средства за диагностика (тестове) за
оценка знанията и уменията на учениците.
За всеки тест се оценяват характеристиките му като цяло и поотделно – качествата на всяка
от включените в него задачи. Представянето на организацията на последващата дейност е
направено с използване на [Бижков 1988; Ганчев и др. 2014; Иванов 2006].
Първоначално се определя за всяка от задачите кое ниво на знания или умения се проверява
с нея и на тази основа – по колко точки ще се присъждат за правилен отговор и по колко ще се
отнемат при определена грешка. Изготвя се регистрационна бланка, която представлява
първичният документ за вписване на резултатите. Необходимо е в нея освен броя точки, получен
от всеки ученик за дадена задача и общия брой точки от теста, да се предвиди запис и на броя
сгрешени задачи и тези, върху които той не е работил. За задачите с избираем отговор следва да
се отбележи и отговорът, който е посочил ученикът, независимо дали е верен, или не. Тези данни
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ще са нужни за по-нататъшна обработка на резултатите, но в този си вид те не могат да бъдат
обработени статистически.
Икономичност. Тестът трябва да е икономичен по отношение на материални и времеви
ресурси. Оценяват се: разходите, необходими за размножаване на теста; разходът на време за
провеждане на теста и проверка на резултатите. Времето за изпълнение на теста не трябва да
надвишава предвиденото в учебния план време за това и да е съобразено с възрастовите
особености на учениците. Времето за оценяване на резултатите зависи от формата на задачите и
степента на компютъризация на тестирането.
Обективност. Това е характеристика за независимостта на процеса и резултата от
тестирането от изследователя.
Надеждност. Тестът трябва да е достатъчно надежден, за да позволи оценка на
индивидуалните особености на изследваните лица.
За да е надежден, тестът трябва:
 Да дава устойчиви, възпроизводими резултати.
 Да е еднозначен – да измерва именно това и само това, за което е предназначен.
 Да е точен и чувствителен – да реагира и на най-малките изменения на изследваното
свойство.
Надеждността се определя от отстраняването на различни източници на грешки при
измерването: умора, нервност, внушение, грешка при отговорите, неправилно разбиране на
инструкциите. Различните типове надеждност се обединяват в общ коефициент на надеждност.
Диагностика на постижения на учениците. Според определените цели на
диагностичната процедура е възможна реализация на еднократно или множествено измерване.
Удачно е да се използва следният подход: Извършва се разчленяване на изследваната
характеристика (знание или умение) на съставящите я елементи. Това се определя от нивото, на
което се очаква да е усвоено, или което се проверява. Задачите се формулират така, че да може
да се установи каква част е овладяна от всеки ученик и какви грешки допуска на всеки етап от
решаването ù. Измерването се състои в броене на елементите, които отделният ученик е показал,
че е усвоил, и допуснатите грешки по различните видове. Получените данни позволяват да се
изчислят следните коефициенти: коефициент за пълнота на усвояване на обема на знанието
(операциите); коефициент за пълнота на усвояване връзките на знанието (последователността на
изпълнение на операциите) и коефициент за развитие на умението.
Диагностичните процедури, които могат да се реализират, са: установяване на причини за
допускане на съответния вид грешка или зависимост между допусканата грешка и някои други
елементи на учебното знание или на протичането на учебния процес.
3. Описание на диагностичното изследване
В началото на учебната година бе уточнен измерителният инструментариум на
изследването, при чиято разработка са взети предвид целите на обучението по български език и
литература, методологични, общопедагогически и психологически постановки за същността и
функциите на педагогическата диагностика.
Като начин за оценяване на степента на формираност на компетентности бе използван
количествен показател – тип грешка и честота на допускането ѝ.
В съответствие с целите и характера на поставените задачи е избрана критериално
ориентирана диагностика.
В процеса на работа са използвани общи и специфични методи на изследване:
1. Теоретичен анализ и синтез на текуща и ретроспективна библиография. Проучени бяха
български научни разработки, имащи отношение към темата на изследването.
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2. Диагностично изследване. В началото има за цел да се установи изходното равнище на
изследваните обекти. След това в трите паралелки се организира самото диагностично
изследване. Извърши се сравнение между резултатите от различните варианти на изпитването.
3. Наблюдение. Наблюдението като метод на педагогическа диагностика представлява
целенасочен, планиран и добре организиран процес на получаване на информация за реално
съществуващи и протичащи във времето и пространството явления, процеси и резултати с
педагогически характер. Наблюдението е метод, който изисква ясно и точно определяне на
параметрите на наблюдаваното явление или процес. Получените данни се използват по-нататък
за тяхното описание, обяснение и прогнозиране.
4. Математико-статистически методи за анализ на получените резултати. За обобщаване
на първичната информация е използван основно вариационният анализ и са изчислени
статистическите параметри.
Анализът на ученическите грешки се осъществява в следния ред:
 Анализ на грешките при употребата на сложно съчинено изречение, допуснати при
създаване на трансформиращ преразказ.
 Анализ на пунктуациноните грешки при упражняване на знанията за употреба на
сложно съчинено изречение, допуснати от учениците при провеждане на тест.
 Анализ на видовете пунктуационни грешки по критериите за употреба на видовете
сложно съчинено изречение.
4. Критерии и показатели
Развитието на съвременните изследвания е немислимо без използването на точни критерии
и показатели, по които диагностичната дейност да бъде извършена. За критерии използваме
съответствието между научните знания, които учениците трябва да получат за сложно съчинено
изречение, което е в пряка връзка с постигнатите цели на обучението, и постигнатите резултати
от всеки ученик.
Използвани показатели:
 Количествени: обем на знанията − отчита се количеството на усвоените знания за
същността, видовете, употребата, пунктуацията и интонацията на сложно съчинено изречение.
 Качествени: осмисленост и пренос на знанията. Отчита се степента на осъзнатост на
знанията; откриването на причинно-следствените връзки и зависимости; анализирането и
сравняването на фактите.
5. Анализ на резултатите от диагностичното изследване
5.1. Преразказ
Учениците от 6. клас прилагат алгоритъма за създаване на трансформиращ преразказ от
името на герой върху текста „Сърце“ от Ангел Каралийчев. Репродуктивната дейност се
осъществява в рамките на 90 минути. Изборът на темата и задачата е съобразен с възрастовите
особености и езиковите познания на учениците.
При проверката на текстовете беше установено, че учениците владеят специфичните
особености на представяне на съдържателната част на трансформиращия преразказ от името на
герой: преразказват в подходящото глаголно време с оглед на предварително посоченото
глаголно лице; не дописват и не коментират изходния текст; като цяло владеят синтактичната
синонимия; не допускат фрапиращи лексикални неточности; съобразяват се с изискванията за
графично оформление.
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ОЦЕНКИ - ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ
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Слаб 2.00

Фигура 1
В проверените 75 преразказа са допуснати 52 правописни грешки, а пунктуационните
грешки са 158 на брой, което доказва целесъобразността на избора на темата на диагностичното
изследване.

ПУНКТУАЦИОННИ ГРЕШКИ

6%

Излишни препинателни знаци

10%

Липсващи препинателни знаци
19%

65%

Неточна употреба на
препинателен знак
Неправилен избор на
препинателен знак

Фигура 2
Пунктуационните грешки се разпределят по следния начин:
 Липсващи препинателни знаци – 103 броя
 Излишни препинателни знаци – 30 броя
 Неправилно място на препинателен знак (нетипична грешка за сложно съчинено
изречение) – 15 броя
 Неправилен избор на препинателен знак – 10 броя
5.2. Анализ на резултатите след проверката на теста за „Изречението в текста. Строеж
на сложното изречение. Сложно съчинено изречение”
Първата задача има за цел да провери правописната и пунктуационна култура на учениците
при употребата на еднородни части. Резултатите са задоволителни по отношение на уменията на
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учениците за редактиране на текст. Пропуснати пунктуационни знаци има в работите на 87% (65)
от учениците, т.е. само 13% (10) владеят напълно пунктуационните правила.

ВЛАДЕЕНЕ НА ПУНКТУАЦИОННИТЕ
ПРАВИЛА

Овладени пунктуационни правила

Пропуснати пунктуационни знаци

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Фигура 3
Правописните грешки са затруднили 74% от шестокласниците (56 ученици), като найчесто нередактирани остават задачи, свързани със звуковите промени в думата.
Граматическата норма, свързана с членуването, е нарушена от 65% или 49 от участвалите
в диагностичното изследване ученици, като преобладават грешки при членуване на подлог от
мъжки род. Забелязват се пропуски и при поставянето на членната морфема при думи от женски
род, завършващи на –т.
В зад. 3 и зад. 4 се наблюдават затруднения при по-голям брой ученици. Видът на сложното
съчинено изречение е определен правилно от 57% (43-ма) от участниците в изследването.
Парадоксалното е, че само 45% (34-ма) са посочили правилно вида на изполваните съчинителни
съюзи.

Правописни грешки
28%

36%
Граматически грешки

5%

Не разпознават сложно
съчинено изречение

31%

Вид сложно съчинено
изречение

Фигура 4
Пунктуационните знаци и правилното им поставяне е включено в условието на зад. 5.
Изпълнението ѝ не е затруднило съществено учениците – 62-ма (83%) от тях са се справили без
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грешка. 11 ученици (15%) частично са се справили със задачата, а 3% (двама - със СОП) не са
успели да изпълнят условието.

ПРАВИЛНО ПОСТАВЯНЕ НА
ПУНКТУАЦИОННИ ЗНАЦИ
70
60
50
40
30
20
10
0
напълно

частично

неуспели (СОП)

Фигура 5
В една от задачите се акцентира върху случаите, когато пред „обаче“ се поставя запетая.
Когато обаче е вметнат израз, той не изисква поставяне на запетая, но когато е в ролята на
противопоставителния съюз „но“ – пред него е задължително поставянето на запетая. Често
учениците не различават употребата на думата в различните ситуации. Това проличава и в
отговорите им на теста.

ПОСТАВЯНЕ НА ЗАПЕТАЯ ПРЕД "ОБАЧЕ"
подточка Г

12

подточка В

подточка Б

подточка А

45

5

23

Фигура 6
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Фигура 7

Фигура 8
Една от задачите е свързана със знанията за пунктуация на учениците. Те трябва да
преценят какъв точно съюз да поставят и съответно да го отделят или не със запетая.
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ПУНКТУАЦИОННИ ОСОБЕНОСТИ
Неуспели
22%

изречение 4

78%
13%

изречение 3

87%

35%

изречение 2

изречение 1

Успели

65%
8%
92%

Фигура 9
Една от задачите в теста изисква учениците, участващи в диагностичното изследване, да
покажат на практика знанията си, свързани с пунктуационните особености – простите изречения
да се свържат в сложни съчинени, като се подбере подходящият съюз. Акцентът е върху
правилната пунктуация, защото съчинителните съюзи са от различен вид.
Задачата не затрудни учениците, което е резултат от задълбочената работа върху
пунктуацията на сложното съчинено изречение. Правилно изпълниха условието 64-ма от
участниците в изследването (85%). Останалите 11 ученици (15%) са дали грешни отговори

ПРАВИЛНО ПОСТАВЯНЕ НА
ПУНКТУАЦИОННИ ЗНАЦИ
100
50

неуспешно изпълнение

0

успешно изпълнение
1

2

успешно изпълнение

1
64

2
85%

неуспешно изпълнение

11

15%

Фигура 10
Последната задача е творческа – учениците трябваше да създадат сложно съчинено
изречение и да определят неговия вид. Тук се изискваше да приложат на практика наученото,
като покажат и умения за създаване на продуктивен текст. От всички 75 участници в
диагностичното изследване само двамата ученици със СОП не са изпълнили поставената задача.
Малка част от изпитваните (8%) са създали друг вид изречения (сложни смесени или сложни
съставни). Условието на задачата е изпълнено изцяло от 41% от учениците:

212

СЪЗДАВАНЕ НА ИЗРЕЧЕНИЕ И
ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА МУ

8%

42%

1…
31%

създаване на
изречение
оградени съюзни
връзки
изцяло изпълнена
задача
неизпълнена задача

Фигура 11
Комплексното изпълнение на задачата показва до каква степен учениците са усвоили
пунктуацията и употребата на сложните съчинени изречения. Последващите упражнения трябва
да бъдат насочени към допълнително затвърдяване на придобитите знания и умения.
6. Изводи и препоръки
Анализът на резултатите ни дава основание да направим следните изводи:
Оценъчно-диагностичното проучване беше започнато с тезата, че за съвременната
методика на родноезиковото обучение е от особена важност да се разбере доколко овладените
теоретични знания за същността и особеностите на пунктуацията в българския език се прилагат
в собствената речева дейност на учениците.
Изследването на ученическите репродуктивни текстове (трансформиращ преразказ) в
шести клас доведе до някои обобщаващи изводи. Учениците са овладели основните умения за
създаване на този вид преразказ. По-голямата част от тях притежават знания и умения за
възприемане на смисли от текст, за отделяне на съществената от несъществената информация в
зависимост от функциите и комуникативната ситуация, за която е предназначен текстът, и
изграждат смислово и езиково свързан текст. Създават своя текст, като следват формулираните
микротеми, подбират подходящи синтактични и лексикални средства и редактират създадения
преразказ. В по–голямата си част се съобразяват с изискванията за езиковия стил, глаголното
време, основната форма на изказ и спазването на книжовните норми – граматична, лексикална,
правописна и пунктуационна.
По-голям е броят на допуснатите пунктуационни грешки в сравнение с броя на всички
езикови грешки в трансформиращите преразкази, въпреки че жанровата специфика на
репродуктивните текстове ги улеснява, тъй като при създаването им ученикът разполага с готов
модел, респ. с възможност за избор на готови синтактични конструкции, които да следва. Като
най-типично нарушение на пунктуационната норма може да бъде посочен пропускът на
препинателен знак за разделяне на простите изречения в състава на сложното. Грешка, дължаща
се най-вероятно на следното:
Като представители на нет поколение диагностицираната група от ученици общува найвече посредством различни технологични средства. Комуникацията в интернет създава
множество анализирани вече проблеми, свързани с правописните и граматически норми, но
налице е и тенденция не само за пропускане на запетаята като пунктуационен знак, но и
предпочитание към прости изречения, пренебрегване на съчинителните изреченски конструкции
и съответно на сложните съставни изречения. Под влияние на лаконичния изказ и порочната

213

практика на общуване в интернет пространството появата на грешка, свързана с липсващите
запетаи, е регистрирана не само в по-особените случаи на пунктуация, но и като цяло в позиции,
в които под влияние на знания и умения, продобити още в начален етап на обучение, се
предполага, че учениците са овладели пунктуационните правила, свързани с поставянето на
запетая пред най-често срещаните подчинителни съюзи, както и пред част от съчинителните.
През целия процес на преподавателската дейност, както и сред диагностицираните
ученици, откриваме тенденция под влияние на практика в началното образование, където
възрастта и характеристиките на учениците не позволяват сложен анализ на употребата на
съчинителния съюз „и“ и произлизащите от това позиции, в които се поставя или не
пунктуационен знак пред съчинителния съюз. Разбираме доводите на началните учители,
свързани с избягването на уточняване на по-особените употреби на съчинителния съюз, но
считаме, че е редно да бъде изкоренена практиката учениците да бъдат приучвани към
необоснованото теоретично становище, че запетая пред „и“ никога не се поставя. В резултат на
това изкуствено и неправилно теоретично становище, което началните учители извеждат като
постулат, е обосновано и наличието на големия брой грешки, свързани именно с употребата на
съчинителния съюз „и“, изкореняването на това нарушаване на правилата от писмената практика
на учениците и трудностите, които протичат в процеса на представяне на пунктуационното
оправдано присъствие на този съчинителен съюз и при еднородните части, и в състава на
сложното смесено изречение, където неговата честота на употреба в постпозиция на подчинено
изречение е традиция в изграждането на изреченските конструкции.
По-ниска фреквентност имат излишните пунктуационни знаци, които най-често откриваме
в случаите на ненужно поставяне на запетая при наличие на повече прости изречения в състава
на сложното съчинено изречение. Най-честата причина за излишен пунктуационен знак е
неоснователното обособяване на части от изречението. Наблюдават се единични случаи на
излишно поставяне на запетая пред единични съюзи и, или. Прави впечатление и появата на
излишна запетая при двойка съюзи (нито-нито, дали-или, ли-или и под.) пред първата част на
съюза, когато правилото регламентира поставянето на запетая пред втората съставка на съюз.
Има и няколко примера, в които излишните запетаи нямат логично обяснение.
Въпреки ниската честота на упоменатия тип грешки изказваме съмнение, че появата им е
плод на няколкогодишни „традиции“, които учителите, обучаващи ученици в 7. и 12. клас,
въведоха във връзка с работата върху редактиране на грешки в задача 18 (НВО) и задача 37
(ДЗИ), където учениците бяха съветвани нерегламентирано да поставят запетаи навсякъде,
където се съмняват, че би била налична. През последните години именно това доведе и до появта
на нов регламент за оценяване на съответната задача в ДЗИ, при който всяка една излишна
запетая се санкционира. Считаме, че това би било и следваща стъпка, която ще бъде предприета
и в оценяването на този тип задачи в НВО.
Анализът на резултатите може да послужи при промяна на учебното съдържание в посока
на по-голяма задълбоченост и прагматичност, а също така и в избора на методически решения
(упражнения с оглед повишаване на пунктуационната грамотност на учениците).
Статистическата обработка на данните доказа сравнително голям процент на допуснатите
пунктуационни грешки, което мотивира необходимостта тази лингвистична информация да
присъства имплицитно или експлицитно в учебното съдържание. Предложената разработка би
била полезна и в разработването на система от критерии за една по-подредена, пълна и прецизна
типологизация на пунктуационните грешки, която да бъде в помощ на учителите при оценяване
на ученическите писмени текстове.
От учебната 2017/2018 година влезе в сила новата учебна програма, в която мястото на
сложното съчинено изречение е поставено след темите „Съюз“. „Междуметие.“ „Частица“.
Спираловидният принцип в обучението по български език оказва съществено влияние върху
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крайните резултати в обучението по синтаксис. Категорични сме, че пунктуацията на сложното
съчинено изречение е последваща логична стъпка, която следва естествения ход на развитие, в
който след знанията и уменията за простото изречение е нужно и овладяването на знания и
умения за съчинителните съюзи. Това като цяло не създава сериозни проблеми в обучението.
Изложените виждания във връзка с необходимостта от поява на поредица от практически
уроци, свързани с употребата на сложното съчинено изречение и неговото пунктуационно
оформяне, налагат то да бъде поставено в учебното съдържание като доминантно не само в 6.
клас, но и в целия процес на обучение поради наблюденията ни, свързани с това, че цялостна
концепция за пуктуационната норма е възможна да бъде формирана в съзнанието на учениците
на един по-късен етап от развитие, съответно в края на 7. клас, където вече е изучено и сложното
съставно изречение, както и пунктуационните особености при неговата употреба.
Трудностите и пунктуационните нарушения са възможни с оглед отново на
гореспоменатия спираловиден принцип и пропуски в обучението върху простото изречение,
които се регистрират често. Във връзка с това възникват и нови актуални проблеми, свързани с
мястото, което в осъвременената учебна програма заемат съставните сказуеми, предвидени за
изучаване в седми клас. Това налага и преосмисляне на основните подходи при представянето и
изучаването на простото изречение, стоящо в основата на сложното съчинено изречение.
Едно от най-обсъжданите решения в преструктурирането на учебното съдържание във
връзка с новата учебна програма е именно мястото на съставните сказуеми, което бе поставено
като акцент в изучаването в предходната учебна програма в 5. клас. В сега действащата учебна
програма мястото на изучаването на съставните сказуеми е в края на 7. клас, което е
необосновано и нелогично решение, чиито последствия се отразяват не само върху
невъзможността за определяне на изреченски граници, но и водят до появата на поредица от
граматични грешки, свързани с употребата на пълен и кратък определителен член, както и на
именния компонент в съставното именно сказуемо.
Голям процент от регистрираните грешки е свързан с неправилно определяне на
изреченските граници, а в голяма част от случаите в състава му се съдържа точно съставно
сказуемо. Нужно е акцентът в обучението да бъде поставен и върху този възможен проблем, а
подходът към него и методите за усвояването му са в ръцете на учителя като фасилитатор и
модератор, чиято роля е да пречупи призмата на лингвистичните знания и да ги предаде по найподходящ за целта начин.
Диагностиката на уменията за създаване на текст от определен смислово-функционален
тип, както и типологизацията на пунктуационните грешки, които се допускат в процеса на
структурирането му, са част от методическия проблем за мястото на синтаксиса в часовете по
родноезиково обучение и за ролята му в постигането на основните учебни цели и задачи.
Изучаването на езика като система и в частност изучаването на синтаксис (словосъчетание,
изречение, пунктуация) позволява да се създадат, укрепят и доразвият умения и навици за
правилно изграждане и адекватна употреба на изречения, за затвърждаване на определени
стилистични, пунктуационни, правоговорни и правописни умения. Очевидно е, че в достъпен за
учениците вид в учебното съдържание по български език трябва да намерят място въпросите за
пунктуацията в простото и в сложното изречение, за избора на точно определен препинателен
знак във всеки конкретен случай, за същността и начините за преодоляване на пунктуационните
грешки. Запознаването на учениците с тези въпроси ще има практическо значение при понататъшното доусъвършенстване на уменията им за създаване на собствени речеви продукти.
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ОСТАРЯВАНЕТО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, МИТ И ТАБУ

Юлиана Д. Бонева, Севджихан А. Еюбова

България е страна, в която се наблюдава трайна тенденция за намаляване и същевременно
застаряване на населението. Актуалната демографска картина показва продължителен спад на
ражданията и отлагане на първото раждане във времето. Едновременно с това и благодарение на
напредъка на медицината се увеличава продължителността на живота. Много от смъртоносните
болести в миналото днес са лечими. Повишава се обаче броят на хроничните дегенеративни
заболявания, които не са летални сами по себе си, но с които възрастните хора и близките им
следва да се научат да живеят. От съществено значение е преразглеждането на мястото и ролята
на възрастните хора в нашето общество, чрез прилагане на социални политики, които ще им
позволят да подържат една достойна роля за тях самите и да се превърнат в ресурс за обществото.
Старостта може да се определи като съвкупност от всички биологични и психологични
промени, които съпътстват всеки човек през неговия живот. От много години се търси начин да
се установят параметрите, чрез които да се определи старческата възраст, и да се намери
началото с оглед на това, че остаряването е процес, който започва от деня на раждането. “Всеки
човек остарява и това е едно от големите и последни изпитания. Цената на дългия живот е
старостта”
[4].
Демографски характеристики на остаряването в България
Съществуват различни класификации [7] и критерии по отношение на праговете за
навлизане в старостта. Критериите на Националния статистически институт (НСИ) на
Република България са не само възрастови и включват:
 икономически − определен от пенсионната възраст, която при жените започва след 61
г. 2 месеца, а при мъжете след 64 г. 1 месец;
 биологичен − старостта започва, когато отделният индивид започва да страда от
някакъв вид психофизична недееспособност, най-често във възрастта между 70-75 години;
 демографски – промени във възрастовата структура на населението, в което се
очертават трайни тенденции за по-висок дял на лицата в по-високи възрастови групи.
Застаряването на населението е процес, който непрекъснато се покачва в обществото днес.
Наблюдава се интензивна демографска и социална динамика – силно увеличение на оцеляването,
ниска плодовитост, по-добро качество на живот и увеличена продължителност на живота.
В България, както и в много други страни от Европа, се наблюдава силен възрастов
дисбаланс (вж. Фигура 1.), вследствие увеличената продължителност на живота, която се е
удвоила през последните сто години. Сред основните фактори за този дисбаланс са и
намаляването на броя на ражданията, икономическата криза от 2008г., по-високият възрастов
праг на майките за първо раждане, както и последиците от чувствителното повишаване на
безплодието на двойките.
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Фигура 1. Възрастова структура на населението в Република България
към дата: 31.12.2018г., по данни на НСИ.
Застаряването на населението води до повишаване на т.нар. средна възраст, която от 40.4
години през 2001 г. нараства до 43.8 години в края на 2018 година (вж. Фигура 2.). Процесът
на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете
средната възраст на населението е 42.8 години, а в селата – 46.4 години.

Фигура 2. Увеличение на средната възраст на населението в Република България,
за периода 2000–2018г., по данни на НСИ.
Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна
възрастова структура – под, в и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на
населението в и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и
законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2018
г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 2
месеца за жените и 64 години и 1 месец за мъжете. Към края на 2018 г. в надтрудоспособна
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възраст са 1 732 хил. души или 24.8%, а в подтрудоспособна възраст – 1 067 хил. души или 15.2%
от населението на страната.
Предизвикателства и митове, свързани с остаряването
В течение на годините, напредването на медицината доведе до подобряване на
екзистенциалните условия, както и до по-висока продължителност на живота. И все пак
удължаването на средната възраст на живот включва появата на проблеми, свързани с хронични
болести, които често водят до загуба на самостоятелност и нужда от грижи. Остаряването е
„необратим и прогресивен процес” [8], характеризиращ се с физически, психични и социални
изменения, които водят до по-малка способност за адаптиране към стреса и към подържането на
равновесие, както и до повишаване на заболеваемостта и смъртността.
С напредването на възрастта хората претърпяват серия от “загуби”. Да бъдеш възрастен –
това е и съвкупност от много и различни ограничения. Основните предизвикателства са три –
здравословни, социални и свързани с трудовата дейност.
На преден план са проблемите със здравето, които причиняват значима загуба на
самостоятелност и свобода и загуба на възможност да се посветиш на развлекателни занимания;
също така, за да бъдат контролирани и/или противодействани проблемите със здравето, се
изисква употребата на много лекараства и достъп до специализирани здравни услути и грижи,
които за възрастните са много значимо финансово перо. Най-честите заболявания при
възрастните хора са:
 Сърдечно-съдови заболявания – високо кръвно налягане, тромбози, атеросклеротични
промени, които могат да доведат до запушване на съдовете на долните крайници [6];
 Болести на стомашно-чревния тракт – често се наблюдават дехидратация и
недохранване, които могат да доведат и до разстройство в поведението и отслабване на
имунитета, както и до диабет-тип 2, който изисква специален хранителен режим.
 Болести на опорно-двигателния апарат – загуба на мускулна маса, загуба на
равновесие и баланс, остеопороза, чести инциденти с падания и сериозни фрактури [6];
 Сензорни промени – намаляване или загуба на слуха, която изолира човек и понякога го
подтиква да не говори, защото няма да бъде разбран или от страх да не направи лошо
впечатление, по този начин човек се затваря в себе си, вглъбява се в собствените си мисли. С
годините е характерно и намаляване на остротата на зрението [5].
 Дихателната система също е повлияна от процесите на стареене, които увеличават риска
от дихателна недостатъчност особено при тежки инфекции.
 Заболявания на нервната система – заболявания се увеличават и зачестяват с
напредването на възрастта, като най-разпространени са депресивните състояния и сенилната
деменция. Сенилната деменция – тип Алцхаймер, е свързана с интелектуални смущения от
различен характер, които засягат около 5% от населението или възрастни над 65-годишна
възраст. Съдовата деменция, наричана още атеросклеротична, е едно от проявленията на
мозъчно-съдовата болест. При нея се наблюдава упадък на когнитивните функции на индивида
и личностни промени. Най-честно е следствие на мозъчна атеросклероза и се наблюдава в
напреднала възраст - над 75 години. Друг вид заболяване е болестта на Паркинсон, което е едно
от най-често срещаните заболявания при възрастните хора и представлява, прогресиращо
заболяване с постепенна загуба на нервни клетки в определена област на мозъка и се проявява
като изразено затруднение за контрол на движенията;
 Психични затруднения - на когнитивно ниво стареенето носи на възрастния човек пониска ефективност на внимание, памет, език и др. Дефицитите се наблюдават в краткосрочната
памет, става все по-трудно използването на стратегиии, осмислянето и възприемането на
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информация, влошава се паметта за близки скорошни събития, но се запазва за далечните.
Езикът, който е свързан със семантичната памет, понася бавен упадък – разбирането е по-добро
от възпроизвеждането му.
За възрастния човек здравето представлява едно измерение, което е в основата на
качеството на живот. Доброто здраве е правопропорционално на количеството и типа социални
отношения, без които съществуването на човек в напреднала възраст губи смисъл и цел, може да
провокира силно затваряне в себе си и понякога депресия (вж. Фигура 3).

Фигура 3. Пряка връзка между биологичните, социалните и психологичните промени.
На социално ниво – понякога възрастните са засегнати от социалната стигма, защото са
възприемани като ненужни и като тежест за обществото. С напредването на годините се
забелязна прогресивно намаляване на активността, поради което възрастните търсят помощ от
близките си, дори се решават да отидат да живеят при децата си или други роднини и това ги
кара да се откажат от собствените се навици. Дори от факта, че отиваш да живееш в дома на
детето ти, се променя отношението на възрастния към други роднини и приятели, тъй като те
намаляват контактите си с него от страх да не досаждат и пречат. Но дори и когато възрастните
не живеят с децата си, които в този случай могат да им предложат непостоянна подкрепа, заради
семейните си и работни задължения, често когато те не могат да се справят сами, се прибягва до
помощ от социален асистент или до алтернативен престой в къщата на децата си: ситуация, която
може да създаде чувство на унижение и неудовлетвореност и в крайна сметка да не се чувства
добре. Загубата на партньор също води до промяна в начина на живот на възрасттния, независимо
какви са били отношенията между съпрузите – спътникът в живота е много важна
психологическа подкрепа, с когото се споделя животът и спомените.
Липсата на работна дейност представлява друг проблем за възрастните, тъй като тя дава
и специална роля на човек в обществото, чрез която хората се чувстват значими. Липсата на
работна дейност дава достъп до много свободно време, но невинаги възрастният е в състояние
да го управлява.
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Наред с неоспоримите био-психо-социални промени, съпътстващи остаряването, много
често възрастните хора биват стигматизирани неоснователно. Според психолога Гуидо Питър в
нашето общество някои митове са широко разпространени и то “доста подвеждащо” [9]:
 НЕОСНОВАТЕЛНО СТИГМАТИЗИРАНЕ, според което възрастните хора се
разглеждат в рамките на една единствена концептуална категория – тази на „старите“.
Неоснователно могат да бъдат поставени в континуум, в чиито крайности има такива, които
живеят една „сива старост“, които са загубили всякакъв интерес от каквото и да е било, които
не проявяват никаква активност и са депресирани и изолирани. В противоположност са тези,
които живеят една „зелена старост“ и са изпълнени с енергия, инициативност и социална
ангажираност [9].
 ОБЩ И НЕОБРАТИМ УПАДЪК. Старостта се въприема от мнозинството като „процес
на прогресивен, физически и ментален упадък, заклеймен и непреодолим“ [9]. И това внушение
живее в хората до края на техния жизнен път. Със сигурност след шейсетте и седемдесетте
години загубите стават по-явни – възрастните не са чак толкова свободни и самостоятелни,
засегнати са все повече от патологични състояния „въпреки, че такова влошаване не се проявява
при всички възрастни в еднаква степен” [3], защото има вързрастни, които дори и около
осемдесетте си години спортуват и ангажират времето и съзнанието си с културни дейности.
 ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ДРУГА ЕПОХА. В съвремието ни много хора смятат, че
възрастните принадлежат към друга ера и са неспособни да се приспособят към новостите и да
ги приемат. Със сигурност има възрастни, които не одобряват новите политики и навлизането на
новите технологии като компютъра например, който замести химикала; но има и такива, които
са информирани и запознати с нововъведенията, със случващото се в света, както от телевизията,
така и от вестниците, радиото и инетрнет, „в крак са с времето”, считайки това за обогатяване на
своята култура.
 СОЦИАЛНА И НЕИЗБЕЖНА МАРГИНАЛИЗАЦИЯ. За мнозина старостта се
характеризира с „прогресивно социално изключване“ [9], като се има предвид намаляването на
взаимодействието с другите хора и загубата на работната им роля в обществото и ролята им в
семейството. Но дори и в този случай има и възрастни, които развиват обществено полезни
дейности или участват в политическата, културната или религиозната сфера на живота.
 ПОЯВА НА ИДЕЯТА ЗА СМЪРТТА. “Смъртта продължава да бъде найуниверсалното и неопровержимо събитие: единственото нещо в живота, в което сме
наистина сигурни, въпреки че пренебрегваме деня и часа ù, защо и как, сигурни сме, че човек
трябва да умре.“ [10]. Със сигурност през старостта мисълта за смъртта е много по – честа в
сравнение с другите периоди от живота, с оглед на стареенето, болестите и загубите на техни
приятели и роднини. И все пак „последната фаза“ от живота може да бъде изпълнена с редуващи
се нагласи: има хора, които преживяват приближаването към смъртта като край на всяка дейност,
но и такива, които въпреки това се посвещават на краткосрочни или дългосрочни дейности и
планове, а има и такива, които мислят и за след смъртта.
Активно остаряване
Терминът „активно остаряване“ е възприет от Световната здравна организация (СЗО) в
края на 90-те години и е дефиниран като процес, в който възможностите за здравни грижи,
участие и сигурност се оптимизират, за да се подобри качеството на живот на хората в процеса
на остаряване.
Има няколко теории в подкрепа на тази философия за разглеждане на възрастния човек :
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 „теория на активността“, според която възрастното население продължава да има
активна роля в обществото и да извършва дейност;
 „теория за приемствеността“, според която възрастните имат нужда да продължат
навиците и ролята си, които са се формирали през целия им живот;
 „теория на успешното стареене“, според която е важно възрастният да продължава
да се подържа активен, както от гледна точка на тялото, така и в социален аспект, с цел да се
намалят и забавят усложненията в напреднала възраст.
Думата „активен“ се свързва с продължаването на участието на възрастните в социален,
икономически, културен, духовен и граждански аспект и не само да бъдат физически активни,
но и да участват в работния свят. Възрастните, които са в пенсия; тези, които са болни, или тези
с увреждания могат да продължат да са полезни за своето семейство, колеги или общество.
Активното остаряване има за цел да удължи продължителността на живота и качеството
на живот на всички възрастни – особено на онези, които са болни, с увреждания или нуждаещи
се от лечение (СЗО, 2002). За да се насърчи активното остаряване, е необходимо да се насочим
към промоцията на здравето, превенцията на най-честите заболявания и да осигурим свободен
достъп до здравеопазване. Социалните и здравните услуги трябва да бъдат интегрирани и
координирани с цел да се избегне диксриминация по отношение на възрастта: доставчиците на
услуги трябва да се грижат и лекуват хората от всички възрасти с нужното уважение и
достойнство (СЗО, 2002). Самотата, изолацията и социалното изключване могат да доведат до
влошаване на здравното състояние на възрастния. Вследствие на това от изключително значение
е здравните услуги да се ангажират с интервенции като:
 насърчаване на гражданската ангажираност на възрастните хора, като се засили ролята
им на доброволци;
 да се подобрят отношенията между поколенията, чрез положителни послания в
медиите;
 да се противодейства на социалната изолация чрез интернет, доставчици на социални
услуги и достъп до технологии
и обучение за използането им, подобряването на
информационния обмен между поколенията. Намаляването на дистанцията в семейството може
да се случи чрез Skype (Стратегия и план за действие към здравословното остаряване в Европа2012). Сериозен принос за обмена на информация между поколенията дава и Facebook, както и
за връзка с близки , приятели и роднини.
Възможности за добро остаряване
Проучванията показват, че хората, които водят здравословен начин на живот, не само
живеят по-дълго, но успяват да поддържат своите когнитивни способности, страдат от по-малко
здравословни проблеми и са по-малко засегнати от болести, които причиняват увреждания.
Хората, които живеят по този начин, имат и по-добър живот, и въпреки напредналата възраст
обръщат внимание на здравето си и продължават да ходят на профилактични прегледи и си
правят необходимите контролни изследвания (ваксинират се, правят скрининг, остават
физически и психически ангажирани).
Много важно е също така възрастните да се справят със стреса и да запазят
емоционалното си здраве, когато понесат загуби на близки хора – те трябва да могат да потърсят
помощ от роднини и приятели, за да се справят с тежката загуба. В този момент обществото е
много важно да бъде до възрастния, за да му даде нужната подкрепа да приеме загубата и да
продължи грижата за здравето си.
На ниво икономика, също така е много важно да планират финансовата страна на
живота си по време на старостта, като се стараят да бъдат реалисти за това, което ще може да
си позволят, когато се пенсионират. Много важно е хората да бъдат подготвени за
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пенсионирането преди то да се случи, да предвидят новите възможности, които им предстоят и
да се възползват от тях.
Друг фактор, който трябва да се вземе предвид при пенсионирането, е психологичното
благосъстояние. Голяма част от хората вярват, че над 65-годишна възраст ще се разболеят от
болести като Алцхаймер или деменция, но в действителност предимно възрастни над 80 години
се разболяват. Със сигурност най-добрият път за тяхното благосъстояние е да останат
заинтересувани от живота, да са ангажирани към проблемите на съвремието и към света, да се
информират по отношение на изкуството, науката, политиката, културата и да се посветят на
влечение към нещо, за което копнеят. Емоционалните връзки с близките хора и приятелите са от
ключова роля в живота на хората във всяка възраст. Тяхното присъствие може да накара човек
да се чувства оценен и пълноценен. Такива отношения могат да допринесат много за
благосъстоянието на човек и за приемане на промените, които настъпват в живота му. И обратно
на това възрастният трябва да остави, да се откаже от всички връзки с хора, с които се чувства
зле и които допринасят за това да изпитва стрес или тревоги.
Полезно е също така възрастният да запази старите си интереси и да развие нови, като се
старае да бъде креативен в даването и получаването на помощ.
Някои от по-специфичните услуги, посветени на възрастните хора в Европа, които
позволяват срещи и стимулират активността, са:
 Социални центрове за възрастни хора – там вниманието им се ангажира както
социално, така и на културно ниво и не само, там те се разсейват и забавляват. Еквивалент на
тези центрове в България е т.нар. „клуб на пенсионера“.
 Университет трета възраст – това е изключителна възможност за тези, които имат
свободно време и желание да продължат да се обучават и да трупат знания. Предвидени са
дейности като гимнастика, фотография и рисуване. Вратите на тези университети са отворени за
всички, независимо от тяхното образование и възраст.
 Дневни центрове, които се занимават с възрастни, които не са самостоятелни и
предлагат дейности за социално подпомагане, отдих, развлекателни активности, съдействие. Те
също предлагат почасова грижи и подкрепа на семействата с болен възрастен.
Смъртта и умирането – край или ново начало ?
Ако разгледаме поведението на човек в края на живота му, се наблюдава как
“осъзнаването на предстоящата смърт е съпроводена със загубата на желание за живот.” и
донякъде това осъзнаване неизбежно води до депресия [8]. Възрастният човек може да избягва
открито темата за смъртта или да я споменава косвено, но със сигурност я преживява; а в някои
случаи дори се подготвя за нея – раздава вещите си, разделя се с различни материални блага, дава
напътствия и заръки на близките си, пише завещание и др. Реакциите и поведенията могат да
бъдат изключително различни и понякога повлияни и от близкия кръг, или от внезапни
стресиращи събития като загуба на партньор или близък роднина, приятел.
„Смъртта винаги е била неприятна за човека и винаги ще бъде. Смъртта продължава
да бъде страшно и плашещо събитие, а страхът от нея универсален – дори и да си мислим, че
сме го овладяли“ [1].
Смъртта продължава да бъде голямата тема табу на нашето време. Тема, за която избягваме
да говорим, но е неизменна част от ежедневието. Преструваме се, че тя не съществува, че на нас
няма да ни се случи, но обикновено ни връхлита, без да бъдем питани ... И дори и да подозираме,
че съществува, ние не говорим за нея, най-малко с умиращия, а с децата въобще. И защо е всичко
това ? Обществото налага едно отрицание, неприемане, скриване на темата за смъртта и тя като
че ли остава в сянка, в тишина. И доколко това е полезно за нас, за нашето здраве ? Сякаш
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възрастните хора не се страхуват да говорят и споменават смъртта, сякаш с напредването на
възрастта табутата на обществото нямат значение.
„Различните народи приемат по различен начин смъртта, за някои народи, например
ескимосите, смъртта е повод за радост и веселия, за други тъгата и плачът са неизменна част
от случващото се“ [3], т.е социокултуралните особености, а дори и религиозната
принадлежност, влияят върху начина, по който реагираме.
“Смъртта е последното събитие, с което се затваря страницата на живота.” [9].
Отношението ни към нея може да се прояви по три начина:
- приемане [9]– това е естественият ход на живота, неизбежна част от битието ни;
- противопоставяне [9] – има живот след смъртта;
- отричане [9] – отказ от приемането и изправяне лице в лице с реалността.
Защо умишлено избягваме темата за смъртта, защо се преструваме, когато тя е навсякъде
около нас и използваме все повече и повече ресурси, за да я скрием, а тя е наоколо и дори ни
очаква. ? Какъв е смисълът тогава да се преструваме, че нас тя не ни засяга и защо не говорим
открито за нея ? Животът ни се подчинява на строго определен закон и това прозира още от
далечни времена – пример за това е и Омуртаговият завет: „ Човек и добре да живее, умира и
друг се ражда... “.
В Библията, побрала толкова много мъдрост и святост, също откриваме темата за смъртта
и умирането. Несъмнено, както се казва в нея, смъртта се е „разпростряла“ върху всички хора.
Освен християнството и други религии като исляма и будизма разглеждат въпросите, свързани
със смъртта и дори преражданията.
Отвъд традиционните религиозни виждания обаче стои въпросът за нормализирането на
смъртта „тук и сега“ – т.е тя да бъде приета като нормално събитие и да не се пренебрегва, в това
начинание трябва да се прояви сила и смелост „да я погледнем в очите“. Бавен и труден е
процесът на осмисляне и приемане на смъртта, въпреки че хората сякаш не спират да мислят за
нея. Свидетелство за това е и документалният филм на Пери Пелц и Матю О`Нийл – „Шест нови
начина да умреш в Америка“ (2019) – филм за това какво наистина представлява да умреш от
неизлечима болест. В него традиционните погребения са заменени с кремация. Изследва се
променящото се отношение към ритуалите и механизмите, свързани със смъртта. Сред темите са
изборът на човек да получи медицинско подпомагане на смъртта (евтаназия), устройването на
пищни празненства по повод живота и начина, по който почитаме любимите си хора, когато те
умират. Филмът е откровен поглед към това какво означава да страдаш от неизлечима болест.
Показва какви са изборите, които трябва да се вземат, и се набляга на начините, по които човек
може да се радва на живота си дори и в неговия край.
Не знаем дали наистина нашето тяло е „пашкул“, който след смъртта ще освободи
„пеперудата“, т.е душата, както анализира след години физическа близост със смъртта и
умиращия д-р Елизабет Кюблер – Рос [2], но знаем със сигурност, че отношението ни към
смъртта не е безразлично и маловажно спрямо връзката ни към най – ценното благо, което
притежаваме – животът, а остаряването определено не означава край, а начало на един нов,
различен и освободен от табута живот.
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