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ФОРМИРАНЕ НА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА И КУЛТУРА НА РОМСКИЯ
ЕТНОС ЧРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО
Анета М. Атанасова
Резюме: Ромите са една от най-заклеймените, маргинализирани и дискриминирани групи
в България. Доказано е, че социалната дистанция е огромна, но тя е най-голяма нашата
страна в Централна и Източна Европа, където са концентрирани над две трети от
европейските роми. Пълната интеграция на ромите в българското общество се намира на
пряко място от създаването на условия за запазване на индивидуалните граждански права и
отразяване на тяхното неравно третиране в българското общество. Усъвършенстване на
вниманието, съдържащо се в изкуството. Това отношение те са запазили от векове.
Циганското национално изкуство, съчетано с изкуството на приятели на нациите, винаги
се е радвало на уникална отплата. Изразните средства в изображенията, които изкуството
стимулира у деца има положително въздействие в процеса на тази интеграция в масовото
училище.
Ключови думи: ценностна система, култура, роми, изобразително изкуство.

Ромите винаги са поставяни в неравностойно положение спрямо големите
конфесионални и етнически общности, защото тяхната култура е безписмена. Когато
става дума за съвременните роми, в никакъв случай не бива да се пренебрегва тяхната
кастова обремененост, която векове наред се е предавала от поколение на поколение. В
наши дни нейните носители не я осъзнават, но тя трайно е обсебила и прозира в начина
им на живот, в ценностната им система, в традициите и обичаите. Ромите имат голямо
влечение към изкуствата и в частност към изобразителното изкуство. Тази своя нагласа
те са съхранили през вековете. Ромското национално изкуство, съчетано с изкуството
на другите народи, всеки път е раждало уникална сплав. Изразните средства в
изобразителното изкуство са стимулиращи и въздействат положително в процеса на
интеграцията на този етнос.
Придобитото познаване на ромската история и култура, както и на
съществуващите стереотипи и предубеждения към ромите ще помогне за по-доброто
разбиране на етноса.
Научно доказано е, че ромите по етнически произход принадлежат към ИндоАрийската етническа група. Определена окончателно в днешни дни е и тяхната родна
земя, откъдето ромите са започнали миграцията си към Европа и по света −
Северозападна Индия.
Историята на ромите векове е история на скитане в търсене на по-безопасно място
за живеене и история на преследвания. Това е една история на векове борба за
оцеляване.
Липсата на независима държава на ромите, броят на ромите и тяхното присъствие
във всички страни членки на Европейския съюз ги правят най-голямото национално
малцинство в ЕС и така превръщат интегрирането им в европейското общество във
въпрос от европейско значение.
Неравностойното положение, в което попада ромската култура, се базира на
липсата на писменост. Това я поставя на различно място от културата на големите
етнически общности. Ромската религия е по-скоро ритуална и няма връзка с теологията.
В религиозно-обредната система на ромите съжителстват едновременно християнски и
мюсюлмански празници. Представата за добро и зло не идва от свещените книги, а от
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собствените им митологични и религиозни конструкции. Това дава повод за постоянно
пренебрежение от страна на християнската и мюсюлманската религия.
Тези особености на ромската култура определят и уникалното положение на
групата в социалната структура на всяка държава. Независимо коя религия изповядват
– християнството или исляма, ромите мюсюлмани нямат право да стават мюсюлмански
духовници (6). Нерядко в данъчните регистри те са били записвани с пояснението
циганин, който се нарича мюсюлманин (2). С недоверие към ромите се отнася до скоро
и православната църква. Още от предосманско време тя ревниво брани папството си от
достъп на ромите до християнските храмове. В посланието на патриарх Атанасий I
(1289−1293 г.; 1303−1309 г.) на вярващите се препоръчва да избягват ромите, които имат
дяволски умения и предразполагат хората към извършване на грехове. В някои от
каноните изрично е записано, че цигани срещу цигани свидетелствуват, но не и срещу
други (3). Утвърдено чрез законите от политическите и религиозните власти и
наложено в практиката, това отношение до голяма степен предопределя образа, който
другите етноси си създават за това население.
В нашата страна ромските общности се делят на различни групи и подгрупи,
различаващи се по говоримия от тях диалект и традиционен мъжки занаят. Основните
групи са значително обособени една от друга, въпреки че след 1989 г. особено с
навлизането на протестантските деноминации се наблюдава отваряне и екзогамни
бракове, предимно в големите градски махали.Подгрупите не са така ясно
диференцирани и е възможно да бъдат променяни в хода на индивидуалния жизнен
цикъл, в зависимост от смяната на занаята или района на местоживеене. Между
различните субгрупи в дадено селище обикновено има определена йерархия, която в
друго селище може да изглежда в точно противоположен ред, но не съществува ясна
йерархия на национално ниво.
Днес страните с най-голямо циганско население са Румъния, България, Унгария,
САЩ, Сърбия, Словакия. Общият им брой по света се оценява между 5 и 10 милиона
души, като цифрата расте непрекъснато.
Светът има нужда от изкуството. То е навсякъде около нас. За да се създаде творба,
се изисква доста креативност, свобода, въображение. Всеки създава обектите на
изкуството по свой собствен начин. „Разказът за това кои сме ние, трябва да идва от
нас…“ Това са думи на Желко Йованович, председател на борда на Европейския
институт за изкуства и култура на ромите (ERIAC), който на 8 юни 2017 г., в Берлин
представя основната идея на новото творческо пространство на ромите в световен
мащаб (5). Организацията е инициатива на широката коалиция от ромски
интелектуалци, активисти и хора на изкуството, подкрепена от съвета на Европа. Тимеа
Юнгхаус, изпълнителен директор на ERIAC, формулира предизвикателството пред
новата организация като възможност да бъде „…средище за себеизява на ромите –
себеизява, която най-вероятно ще бъде провокация за наложилите се възгледи и
предразсъдъци. Имайки предвид, че само едно от 10 000 произведения на ромски
творци в държавните колекции е изложено в постоянните експозиции в Европа днес,
можете да си представите каква промяна има нужда да се случи“ (8). Днес много от найпопулярните личности в света са от ромски произход.
В изобразителното изкуство се срещаме с бележити роми, сред които няколко са
тези, оставили следа, защото изкуството е и синоним на свобода. Най-известните по
света роми са именно тези, чиито професионални успехи са плод на авторското
въображение, провокирано от жаждата за приключение, онзи южен полъх , който носят
със себе си вихрените табори и звуците на дивната цигулка. В епохата на романтизма
желанието за откъсване от реалността кара редица автори да се обръщат към
непознатия свят на страстните чергарски племена.
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Един от най-големите художници, склуптори, карикатуристи и художници на XX
век, един от основателите на кубизма испанецът Пабло Пикасо, е бил горд със своя
ромски произход. Художникът е създал повече от 6 000 картини, скулптури и рисунки,
част от тези произведения са оценени на милиони.
Роб Гонсалвес е канадски художник. Роден е в Торонто, Онтарио през 1959 г.
Родителите му са румънски цигани, емигрирали в Канада. В детството си Гонсалвес
непрекъснато развива своя интерес към рисуването и на дванадесетгодишна възраст
вече е усвоил техниката на перспективата. Първите си сюрреалистични произведения
рисува под влияние на Салвадор Дали и Ив Танги, от Рене Магрит и Мориц Корнелис
Ешер. От тях черпи елементи на магически реализъм. След добро представяне на
изложбата на уличното изкуство в Торонто през 1990 г. художникът се посвещава
напълно на живописта.
Благотворният ефект, който оказва изкуството върху човешкия организъм,
отдавна е без съмнение както в теоретичната литература, така и в практическия му
аспект. Изкуството с цел интеграция, терапия, корекция, стимулация на личностните
особености се използва успешно както за превенция и лечение при редица заболявания,
така и като ефикасен метод в помощ на различни социални и образователни
институции. От педагогическа гледна точка, изразните средства, които
изобразителното изкуство използва, се определят като стимулиращи за децата, а и като
положително въздействащи в процеса на тяхната интеграция в масовото училище (6).
Психологическата характеристика на детето , независимо от етноса и социалната
му култура, оказва резултатно и положително въздействие върху емоционалната му
сфера, а обучението по изобразително изкуство разкрива благоприятни възможности
за формиране на емоционално и естетическо отношение към действителността.
Развиването на емоционална рефлексия на децата към прекрасното в изкуството и в
живота, на богата чувствителност е необходимо и сигурно средство за по-нататъшното
нравствено и художествено-естетическо възпитание. В този ред на мисли, обучението
по изобразително изкуство може да окаже силно въздействаща роля върху интеграцията
на ромите и възприемането на културната среда на по-голямата общност в социалната
среда на по-малката етническа група.
Емоционалните преживявания на децата оказват силно въздействие върху
обогатяването на образните им представи, върху развитието на мисленето и
активизирането на въображението им. Тези преживявания са особено силни и
емоционални при общуването на учениците с произведенията на изобразителното
изкуство. Запознаването с творбите на различни художници се осъществява, преди
всичко, чрез разглеждане на репродукции, посещения на изложби, галерии, ателиета на
художници. Те допринасят за непосредственото възприемане на художествените
произведения и пълния емоционален контакт с тях. Много от ромските деца никога не
са посещавали подобни места, защото родителите им не споделят ценностите на
изобразителното изкуство като обект с висока стойност. В ромското семейство често се
ценят други естетически обекти, най-често свързани с чалга изпълнители от
съответната общност. Този факт не се оказва проблем в часовете по изобразително
изкуство, защото децата от ромския етнос имат огромно желание да творят, да създават
образи с различни комуникативни цели и задачи.
Цветовете в произведенията на изобразителното изкуство предизвикват
значително по-сложни емоционални състояния в съзнанието на децата. Тяхното
въздействие надхвърля границите на непосредствените усещания, а колоритните
съчетания в тях предизвикват богата гама от преживявания и емоции. Цветовете се
асоциират с разнообразни определения: червен − активен, енергичен, възбуждащ; жълт
– весел, привлекателен, ободряващ; оранжев – жизнерадостен, пламенен; зелен – топъл
или хладен, спокоен, предразполагащ към размисъл; син – нежен, сантиментален или
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сериозен… Животът на ромите е пъстър и многообразен, цветовата гама в живописта
отговаря на емоционалните нагласи на ромското общество. Този факт улеснява
трудностите към възприемането на живописните творби в изящните изкуства и
възпитава толерантност към колорита в човешките взаимоотношения между
различните общности.
Подобни определения могат да се срещнат и за зрителните въздействия на
линиите при общуване на децата с произведенията на изобразителното изкуство:
отвесна линия – стремителна, активна; хоризонтална линия – пасивна, успокояваща;
начупена линия – нервна, драматична. Познаването на психо-физиологическите
въздействия, които оказват върху учениците различните изразни средства като цвят,
линии, форми на художествения образ, придава на въздействието им върху тях поголяма емоционално-изразителна сила. Изобразителното изкуство е възможност да се
възпитава в малцинствените групи толерантност и екипност, не само в творческия
процес, а и в нормалните човешки взаимоотношения (3). Емоционалните преживявания
и чувствата на децата играят важна роля в живота им, в тяхното поведение, в начина на
общуване, в познавателната и изобразителната им дейност. В обучението по
изобразително изкуство те изпълняват ролята на мотиви в процеса на възприемане и
изобразяване на обекти и явления от действителността, при разглеждането и
анализирането за достъпни за възрастта на децата произведения на изобразителното
изкуство. В повечето ситуации емоционалните преживявания на учениците роми
доминират над останалите мотиви и стимулират активността на подрастващите за
изява на творческото начало в изобразителния процес. Без наличието на емоционално
отношение към предмета на изобразяване, без създаване на емоционално-творческа
атмосфера в обучението по изобразително изкуство не може да се очаква от децата
интерес и желание за работа, което се отразява на качеството на техните творби. В
повечето случаи ромите имат интерес към изобразителната дейност и резултата от нея.
Всеки вид изобразителна дейност: рисуване, апликиране, моделиране,
художествено конструиране в обучението по изобразително изкуство в училище е
свързан с прояви на емоции и чувства от страна на децата. Успехите и неуспехите в
учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство пораждат у децата роми
положителни и съответно отрицателни емоционални преживявания. Първите
стимулират активността на децата за нови изобразително-творчески изяви, а вторите
понижават желанието и мотивацията за подобна дейност.
От емоционалните преживявания по своеобразен начин се влияе настроението и
поведението на ромите, тяхната активност и находчивост. Като устойчиво емоционално
състояние те оказват положително или негативно въздействие над останалите
преживявания и оттам на изобразителната дейност. Източници на настроение могат да
бъдат успехите или негативните изобразителни резултати, похвалите или негативната
оценка, моментното физическо състояние, самочувствието и др. За постигане на покачествени резултати, за стимулиране на изобразително-творческата активност на
ромите, връзката с изкуството се организира така, че всяко дете да участва с желание
при осъществяването на творческия процес.
Стимулирайки децата към съприкосновение с изкуството, ги тласкаме към нов
начин за виждане на света. Подобно на измененията в способите на производството,
изкуството е способ на производство, при който производителят на знаковата функция
избира нов материален континиум (8). В действителност това обновяване може да се
третира като неочаквано ново информационно съдържание, което предизвиква
комуникативен процес.
Литература:
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ПРОБЛЕМИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
Велико А. Косев
Резюме: В статията се представят се някои проблеми от изследване за въздействието на
обучението от разстояние в електронна среда върху ефективността на училищното
образование в България.
Ключови думи: образование, електронна среда, ученици, учители.

След пролетта на 2020 година бихме могли да направим оценка, че системата на
образованието в целия свят преживя стрес-ситуация. Доколкото нито училищата, нито
родителите, нито учениците бяха готови за преминаване към онлайн обучение, този
преход се осъществи при екстремен режим, който всъщност доведе дотам, че от
качеството на обучението имаше много какво още да се желае.
Данни на световните организации показват, че 84% от учителите, 73% от децата и
68% от родителите са изпитали стрес от преминаването към дистанционно обучение в
електронна среда.
След като в България разпространението на пандемията доведе до прекратяване
на всички присъствени форми на обучение в училищата от 13 март 2020 г., се наложи
учебния процес да бъде реорганизиран, да бъде проведен в електронна среда и
същевременно беше предоставена възможност училищата и учителите да определят
формите, методите и инструментите за организиране на процеса на преподаване и
учене според спецификата на съответните училища.
Анализите и проведените допълнителни изследвания показаха положителните и
отрицателните страни на този процес. Всъщност никога досега на педагогическите
колективи не се налагаше да отделят толкова сили, за да се обмислят и въведат
ефективни модели на дистанционно обучение. Същевременно може да се отчете, че
потенциалът и възможностите, които технологиите имат за осъществяване на
образователен процес, все още не се използват достатъчно ефективно.
По доклад: „Оценка на въздействието на обучението от разстояние в електронна
среда или върху други неприсъствени методи върху ефективността на училищното
възпитание“, изготвен от Института за изследване на образованието и публикуван в
края на септември 2020 г., България е с най-неприятно съотношение между броя на
учениците и компютрите в училище.
Средно в Европейския съюз един компютър се използва от 7 ученици в
прогимназиален етап и 8 в гимназиален етап, докато в България тези показатели са 14
ученици в прогимназиален етап и 19 ученици в гимназиален етап.
Според същия доклад само 25% от учениците в начален етап, 28% от учениците в
прогимназиален етап и 36% в гимназиален етап учат в училища, където е осигурен
необходимият брой електронни устройства и има добра интернет връзка.
Докладът сочи, че силно влияние върху процеса на обучението в електронна среда
оказва и социално-икономическия статус на семействата, с уточнението, че измерването
на статуса в доклада се прави на базата на показателя образование на родителите.
Над половината от децата от семейства с нисък социално-икономически статус не
разполагат с електронни устройства за учебните цели.
Според изследване на директорите, посочено в същия доклад, около 87% от
учителите имат постоянен достъп до домашен интернет, като в 3% от училищата няма
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нито един учител, който да разполага с интернет у дома. Посочено е обаче, че ¾ от тези
училища се намират в села.
Същевременно училищата са били ресурсно обезпечени в различна степен с
подходяща виртуална среда за преподавателски процес.
Данните от доклада сочат, че 73% от училищата са ползвали електронен дневник,
само 13% са имали собствени образователни платформи.
Около половината училища са имали абонамент за образователни платформи,
подходящи за онлайн обучение.
Другият важен аспект, на който трябва да се обърне внимание при анализа на
електронното обучение в България по време на първата вълна на пандемията, е доколко
учебният процес, провеждан в електронна среда, е бил синхронен процес.
Фактите от изследването показват, че 48% от учителите са организирали и провели
изцяло синхронен процес, а около 37% са съчетавали синхронната и асинхронната
организация на работа. При сравнение по етапи на обучение, най-голям дял учители
провели синхронно обучение в електронна среда е прогимназиален етап – 52%, в
гимназиален етап 49% и в начален етап – 45%.
Учителите, които не са имали възможност да преподават в електронна среда, са
използвали работни листове и други възможности за поставяне на задачи на учениците
без достъп до интернет като телефонни разговори, медиатори и др.
Колкото до използване на електронните платформи на обучение може да се каже,
че в много училища избраната платформа е сменяна в процеса на обучение. Докладът
сочи, че около 8% в училищата са използвани приложения като Вайбър и Месинджър и
социални мрежи. В около 46% от училищата е използвана само една платформа от
всички учители, в около ¼ от учителите са имали свободата да избират коя платформа
да използват, а 48% от училищата водещ фактор при избора на платформа са били
препоръките на МОН.
Същевременно данните сочат, че дистанционният учебен процес често е
прекъсван по технически причини. Само 26% от учениците и 19% от учителите сочат,
че учебният процес не е прекъсван по технически причини. Около 9% от ученици и 7%
от учителите са имали ежедневно технически проблеми. Почти половината от
родителите сочат, че техническите проблеми, свързани с използването на електронните
платформи, са предизвикателство при провеждане на учебния процес.
Същевременно около 27% от учениците коментират, че са изпитвали затруднение
при работа с технологиите. Около 88% от учениците са участвали сравнително редовно
в учебните занятия всеки ден или през повечето дни. Най-редовни са били малките
ученици от 5−8 клас, сравнително по нередовни са били учениците от 11−12 клас.
Докладът установява на базата на изследването, че има значима връзка между
социално-икономическия статус на родителите и редовното участие на учениците в
учебни занятия в електронна среда. Само 29% от децата на родители с по-ниско от
основно образование и около 55% на родители с основно образование са участвали
всеки ден в учебни занятия в електронна среда. Докато 82% от децата на родителите с
висше образование са участвали всеки ден в онлайн учебните часовете.
Наблюденията и изследванията показват, че болшинството от децата се прекарали
между 4 и 6 часа дневно пред електронните устройства в учебна дейност.
Тези данни и анализите насочват проблематиката към няколко други аспекта на
осъществяването на дистанционното обучение.
От една страна, става дума доколко професионалното развитие на учителите е
насочено към формиране на компетентности в дигитална среда. По данни на МОН през
последните 3 години половината от учителите са участвали в квалификации, свързани
с използване на иновативни методи за преподаване и информационни технологии в
учебния процес, но едва всеки четвърти учител е участвал в квалификационни
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дейности за работа със специализирани образователни платформи и образователни
ресурси. А още по-малък дял 22%, от учителите е участвал в обучения за работа с
родителите.
Около 16% от учителите не са участвали в нито едно обучение. По данни на
директорите, посочени в доклада, в около 30% от училищата нито един учител не е
получил допълнителна квалификация за работа с електронни образователни
платформи и ресурси през последните 3 години, като 2/3 от тези училища се намират
в селата.
От друга страна, би следвало да се анализира и аспектът за ефективността на
преподаването в електронна среда. Данните показват, че преобладаваща част от
учителите са успели да се подготвят и да преминат към обучение в електронна среда за
много кратък период, като на 42% от учителите този процес е отнел 1−2 дни, на 36%
между 3−5 дни и само на 4% повече от 2 седмици. Особеното в случая е, че всъщност
преобладаващата част от учителите са следвали
традиционните подходи на
преподаване в класната стая, но пренесени в електронна среда, което всъщност означава
представяне и обясняване на учебното съдържане по време на синхронен учебен час,
поставяне на задачи за самостоятелна работа, проверка на резултатите и т.н.
Много по-малък дял от учителите са организирали работата на учениците по
проекти или са създавали условия за групова работа.
Най-често синхронното обучение е било съпроводено със самостоятелна работа в
различни електронни платформи. Учителите са поставяли задачи и упражнения за
самостоятелна работа на учениците, като най-често са изпращали сканирани копия на
материали за самостоятелна работа, след което учениците обратно изпращат
сканирани копия на работата си. Много по-рядко учениците са работили на група по
някои от учебните предмети – 14% по всички учебни предмети и 22% по някои.
Друг проблем, свързан с електронното обучение, е въпросът за оценяването на
учениците. Около 88% от тях са били оценявани с тестове или писмени изпитвания в
друг формат. Около 70% са получавали оценки за участието си по време на онлайн
часове. Но едва половината от учениците са получавали обратна връзка за тяхната
работа в час или у дома и препоръки как да я подобрят.
При родителите положението е същото – 49% от родителите не са получавали
обратна връзка, когато детето е имало неприемливо поведение по време на час, 46% от
тях никога не са получавали обратна връзка, когато детето им е отсъствало от часовете
по време на електронно обучение.
Необходимо е да се подчертае, че обучението от разстояние налага отделянето на
повече ресурси като усилие и време. Около 84% от учителите смятат, че вложените както
за подготовка, така и за проверка на резултатите на учениците време и усилие от тях са
значително повече, отколкото при присъственото обучение. Подобно е положението и
с учениците, като 71% от тях са имали нужда от допълнително време за разбиране и
усвояване на учебния материал.
До началото на 2020 г., погледнато в исторически план, беше прието да се
противопоставят класическото класно-урочно обучение и електронното обучение.
През последните десетина години излязаха много изследвания, в които учените се
опитват да докажат кое от тях е по-добро. Това доведе до странната ситуация да има
множество изследвания, които потвърждават, че онлайн обучението е по-добро от
класическото, и също толкова много изследвания, които потвърждават, че класическото
обучение е по-добро от обучението онлайн. Експертите в областта на образованието
напоследък са единодушни, че да се сравняват двете образования е некоректно. И в
двата формата има неоспорими плюсове, а ефективността е различна за всеки
конкретен случай.
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В крайна сметка резултатът зависи от контекста, в който се провежда обучението,
предмета, по който се осъществява, целите на обучението, личностните характеристики
на ученика, качеството на реализация на учебния продукт и видимо още безкрайно
множество от фактори.
Във време на втората вълна на пандемията в България се провежда обучение, което
е структурирано на по-различен принцип, при което малките ученици в начален курс
учат присъствено, а учениците в прогимназиален и гимназиален етап електронно.
Същевременно се налага и идеята да се експериментира форма, при която обучението
в горен етап да се осъществява в смесена форма, като се редуват електронно и
присъствено обучение. Тъй като анализи на резултатите от това обучение не са правени,
видимо те ще бъдат обект на последващ коментар.
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ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА И СОЦИАЛНА РАБОТА
Гюлхан С. Ефраимова, Антон Л. Донев
Резюме: Изследванията на организационната култура в сферата на социалните дейности
са недостатъчни. Липсват сериозни аргументи и доказателства, които да способстват
формирането на подходяща организационна култура при непрекъснатите промени. Всичко
това определя значимостта и актуалността на разглежданата проблематика.
Организационната култура е надеждно средство за развитието на социалните дейности
при съвременната сложна и непрекъснато променяща се заобикаляща среда.
Ключови думи: организация, култура, организационна култура.

Въведение
През последните години темата за организационната култура стана
изключително актуална. Наблюдава се значителен интерес както от страна на
изследователи, така и от страна на бизнес практиката. Търсят се скрити резерви, които
да осигурят ефективност и икономически просперитет.
Изследванията на организационната култура в сферата на социалните дейности
са недостатъчни. Липсват сериозни аргументи и доказателства, които да способстват
формирането на подходяща организационна култура при непрекъснатите промени.
Всичко това определя значимостта и актуалността на разглежданата
проблематика.
Организационната култура е надеждно средство за развитието на социалните
дейности при съвременната сложна и непрекъснато променяща се заобикаляща среда.
Един стандартен подход за вникване в същността на понятието "организационна
култура"
предполага
последователното
изясняване
на
двете
съставни:
"организационна" и "култура".
"Организационна" е качествена характеристика, произхождаща от "организация".
В управлението е прието [8] "организацията да се разглежда като съвкупност от хора,
дейността на които съзнателно се координира и направлява за постигане на общата цел
или цели".
Според някои автори "организацията" се създава от хората като основни елементи
в нея, подлежи на регламентиране и функционира в съответствие с правни норми,
регламенти, процедури, правила. Влагат се различни смислови значения, които могат
да се обединят в три групи:
1. Атрибутивен аспект − организацията се разглежда като степен на организираност,
означава качество на дадена система, в смисъл на степен на подреденост;
2. Предметен аспект − организацията се разглежда като система със свои строеж и
функции;
3. Функционален аспект − изясняват се механизмите на функциониране и развитие на
обекта на управление.
По аналогичен начин понятието "организация" се разглежда от А. Ангелов [1],
като се анализира от три гледни точки:
 организацията е основна подсистема на обществото, респективно на икономиката,
т.к. се прилага системният подход и тя се разглежда като система − напр. стопанска
организация, болнично заведение, фирма, учебно заведение и др.;
 организацията представлява равнище на организираност в самата система −
говори се за "добра" и "лоша" организация;
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 организацията се свързва с дейностите по създаване на ред и подреденост в една
система.
Една различна трактовка, която до известна степен може да оправдае
разнопосочността на разгледаните мнения, се дава от П. Дракър [2]: "...Досега би
трябвало да е станало ясно, че такова нещо като единствена правилна организация не
съществува. Съществуват само организационни форми, всяка от които притежава
отличителни предимства, отличителни ограничения и конкретни приложения. Ясно е,
че организацията не е абсолютна величина. Тя е средство за извличане на полза от
съвместната дейност на хората. Като такава структурата на дадена организация
съответства на конкретни задачи, конкретни условия и конкретно време.. ."
Може да се обобщи, че организацията е съвкупност от хора, обединени от обща
цел, които зависят един от друг и си взаимодействат в процеса на работата. Дейността
им подлежи на регламентиране и е в съответствие с действащите правни норми,
процедури и правила.
Когато се изяснява понятието "култура", трябва да се отчетат следните факти :
 интересът на внушителен брой изследователи от твърде много сфери на
познанието към изучавания феномен (антрополози, социолози, философи и др.);
 неизбродимите познавателни дълбочини на това сложно понятие;
 липсата на осезаем резултат в разбирането му.
Коренът на думата "култура" е латински - colere. Буквалният превод е обработвам,
култивирам или почитам от cult ииг- преклонение към светлината. През 1952 г. Алфред
Крьобер и Клайд Клъкхохн съставят списък със 161 различни дефиниции на култура,
отразяващи различни разбирания или критерии за оценяване на човешката дейност.
Първата преносна употреба на думата се счита, че принадлежи на Цицерон:
"Философията е култура на духа".
Едни от популярните определения за „култура“ са следните:
 процесът на развитие на интелектуални и морални качества, главно чрез
образование, експертни съвети и специализирана подготовка;
 усъвършенстване на вкуса, придобит чрез интелектуална и естетическа
подготовка, задълбочени познания и изграждане на вкус към изящните изкуства,
общочовешките ценности и онези аспекти на науката, които се различават от
обичайните професионални или технически умения;
 общият начин на човешкото поведение, изразяван от начина на мислене, говор и
действие, в зависимост от човешката способност за възприемане и предаване на
наученото на следващите поколения.
Придържаме се към твърдението, че едно от най-простите, но и най-универсални
определения за култура е: "споделени модели на придобито поведение".
Безспорен факт е, че всяка страна има различна културна идентичност и именно
тя е социалният капитал за нейното развитие. Тя е "оценъчният компонент, вграден във
всеки човешки акт и присъщ на всяко човешко възприятие; култура са и всички
материални и духовни предпоставки и резултати от тази оценка, т.е. всичко, което я
прави възможна и е неин продукт.“
Понятието "организационна култура", което е обединителният компонент на
гореразгледаните, е въведено в началото на 80-те години на XX век. Въпреки краткия
период за развитие вече има достатъчен брой научни публикации. Може да се твърди,
че това е едно от най-изследваните явления в управленската наука през последните
години. Като причини, обуславящи всичко това, могат да се посочат: засиленият
интерес към човешкия фактор; организационната култура спомага за идентифициране
на всяка организация; допринася за изясняване на двустранната връзка: от една страна,
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тя повлиява организационното развитие, а от друга, оказва влияние върху поведението
на персонала.
Организационната култура е понятие с интердисциплинарен характер. Тя е във
фокуса на изследователи от различни области − антрополози, социолози, психолози,
философи, политолози, културолози, икономисти, управленци. При такава богата
палитра не е възможно да има едностранно представяне, защото всеки ще слага своя
нюанс при изображението.
Терминът "организационна култура" е употребен за първи път от Ендрю Петигрю
през 1979 г. в статията му "За изследването на организационна култура" [7].
Според П. Лазарова „Характерът отразява уникалността и своеобразието на
индивидуалния опит на човека и в същото време изпитва силно влияние от страна на
неговата природна организация.“ [10, с.2].
Американският център за мениджмънт има следното определение за
корпоративна култура [9]: "Културата е емоционалната връзка на това организационно
обединяване... Културата ... това са образците на вярване и очаквания, които членовете
на организацията споделят помежду си. Тези надежди и очаквания произвеждат
правила за поведение − норми, които формират индивидуалното и груповото
поведение в организацията." Набляга се на стабилитета на организацията − състояние,
обвързано със засилването на привлекателността на работата: с мисленето, чувстването
и реагирането на всичко, което се противопоставя на тази система.
През 1989 г. Дешпанде и Уебстър синтезират, че организационната култура е [7]:
"... Образците на споделяните ценности и на изповядваните вярвания, които помагат на
хората да разбират функциите на организацията и по този начин да възприемат норми
за поведение в организационната структура." Това определение е в резултат на анализа
на над 100 монографии, студии и статии по въпросите на антропологията,
социологията и организационното поведение.
Интерпретацията на понятието е съобразно научните интереси, които всеки
изследовател преследва.
Анализирайки съвременни теории, свързани с изучаваното понятие, може да се
твърди, че в дефинициите, които се дават, се поставя акцент върху пасивната или
активната роля на организационната култура. В първия случай тя е по-скоро описание
на определено поведение, а във втория − регистрира желаните промени в
организационното поведение.
Елементи на организационната култура
Както по отношение дефиниране на понятието "организационна култура" липсва
единност на становищата, така и при определяне на елементите и няма еднозначност.
Многообразието се дължи на различните позиции за понятието.
Всяка една организация притежава своя културна специфика, която я отличава от
останалите. Тя се е утвърдила в течение на времето и затова трудно се променя. Ако се
познават нейните елементи и техните проявления, това би улеснило успешното
развитие на дадена култура.
Според В. Илиева „културата е съвкупност от социални норми и ценности, от
които човек се ръководи в процеса на своята практическа дейност“ [3, с. 107].
Според някои автори основните съставни елементи на културата са базисните
положения. Те обхващат три кръга проблеми: 1. за времето и пространството; 2.за човека
и човешката активност, представите за добро и зло и нормите за отношения между
хората; 3.за човешките отношения, взаимните връзки между работниците, отношенията
на сътрудничество, както и с властническите отношения или отношенията по
вертикала.
Според Е. Захариев съставните елементи на фирмената култура са [2]:
 Отношение към промените;
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Насочване на вниманието към основните цели;
Поддържане на висок стандарт;
Откритост при комуникирането;
Добра система за поощрения и наказания;
Позитивна ценностна схема, нужна на служителите.
В зависимост от характеристиката на тези елементи може да се проследи
влиянието им върху организационната дейност.
С. Илиева счита, че организационната култура има трикомпонентна структура [4]:
1. ценности; 2. норми; 3. символи. Тези елементи са взаимносвързани и са в единство
помежду си.
Ценностите, поставени в центъра на организационната култура, подчертават
психологическия подход към нейното разбиране и изследване. Те са основен регулатор
на поведението на личността и са най-невидимият и неуловим компонент. Съществуват
в дълбочина и са широко приети и споделяни от членовете на дадена култура и се
проявяват чрез нормите и символите, които разкриват доколко наистина те са усвоени
от хората в организацията и как влияят върху поведението им.
Нормите са неписани правила на поведение. Те се проявяват в междуличностните
и междугруповите отношения и създават подреденост и последователност в
организационния живот. Намират изражение в символите и определят неформалните
роли и статус и начините на комуникация.
Символите включват цялата съвкупност от лесно наблюдаеми, но трудно
обясними аспекти на културата. Отнасят се до артфактите или видимите прояви на
културата и включват ритуалите, церемониите, разказите, митовете и легендите,
материалната среда.
По подобен начин се разглеждат компонентите и от М. Андреева. Тя отделя
специално място и на митовете, героите, ритуалите и церемониите и ги разглежда
отделно от символите. Според нея основните елементи на фирмената култура са [1]: 1.
символите; 2. ценностите; 3. митове; 4. герои; 5. ритуали; 6. церемонии.
Особеностите на изследваната система дават основание да говорим вместо за
елементи за характеристики на понятието "организационна култура", за съществени
признаци, най-съществените от които са: отношение към промените; ценности; етичен
стандарт; социални умения; лидерство.
Модели за управление на организационната култура
Трудно е да се състави модел за управление на организационната култура, който
да е достатъчно универсален и приложим за всички сфери − социални, производствени,
услуги и т.н., но е възможно да се състави модел, съдържащ общовалидни фази.
Преди да се създаде модел за управление на организационната култура в
социалните дейности, е необходимо да се направи преглед на съществуващите досега.
В класически модел за управление на фирмената култура е възможно да се откроят
следните етапи:
 Установяване на нормите и ценностите на културата, съответстваща на
стратегията и успеха на фирмата;
 Изследване на нормите и ценностите на съществуващата култура и откриване на
различията между наличната и желаната култура;
 Определяне на методите за преодоляване на различията.
Извършване периодичен преглед и повторение на процеса. Представени
схематично, тези етапи изглеждат по следния начин:
 социалните дейности като област от човешкото познание са многоаспектни
и разностранни и включват различни подсистеми със съответна специфика;
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 не е възможно да бъде разработен единен модел, т.к. всяка подсистема от
социалните дейности е изключително специфична, но е възможно да бъдат
очертани основните моменти, които да позволят изучаване на организационната
култура и нейното управление;
 социалните дейности имат свое самостоятелно място във всяко едно общество и на
всеки един етап от общественото развитие, въпреки че са исторически обусловени;
 присъствието на категории като социална справедливост, социални права,
ценностна система и култура на нацията в социалните дейности ги превръща в
един изключително чувствителен "барометър" на сложните човешки отношения.
Етапи в концептуалния модел
Като се използват предложените модели, които са утвърдени както в теорията,
така и в практиката, и същевременно се отчете спецификата на изучаваната система,
може да се предложи модел за управление на организационната култура в социалните
услуги като подсистема на социалните дейности. Той е интегративен, защото сама по
себе си организационната култура е с интегративен характер. Неговото разглеждане
може да стане чрез алгоритъм за управление на изучаваната категория.
Счита се, че интегративният модел за управление на организационната култура в
социалните дейности се състои от три етапа:
Първи етап: Анализ и оценка на съществуващата организационна култура.
Към него можем да се отнесат следните подетапи:
 Анализ на документите на изследваната система, имащи отношение към
организационната култура. Същност, съдържание и обхват. Принципи.
Структура на изучаваната система;
 Анализ на характеристиките на организационната култура. Отношение към
промените. Ценности. Етичен стандарт. Социални умения. Лидерство;
 Изводи за състоянието на съществуващата организационна култура.
Втори етап: Изграждане на нова организационна култура.
Трети етап: Оценка на резултатите.
Същност, съдържание и обхват на социалните услуги
Социалните услуги се определят като дейности, които подпомагат и разширяват
възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в
специализирани институции и в общността. Законовото определение за „социални
услуги" разглежда социалните услуги като дейности, насочени към подкрепа на
подпомаганите лица за водене на пълноценно съществуване и за социално включване в
обществото.
Според Н. Николов „неизменно остава разбирането, че социалните дейности са
специфична професионална дейност, целяща да благоприятства по-добрата взаимна
адаптация на индивидите, на семействата, и социалната среда в която живеят“ [6, с. 383].
Социалната интеграция на лицата се явява съществен елемент на понятието „социална
услуга", която следва да бъде разработена и предоставена по начин, гарантиращ на
лицето водене на самостоятелен начин на живот, а не поставяне на лицето в зависимост
от услугата, съответно от институцията.
Приема се, че основните категории лица, които получават подкрепа, са:
 семействата с ниски доходи и ограничени възможности за платими социални
услуги, в това число дългосрочно безработни, неосигурени и други;
 неосигурени родители, получаващи еднократни помощи при раждане и
отглеждане на дете до двегодишна възраст и детски добавки;
 самотни майки, многодетни семейства и други лица със семейни проблеми;
 инвалиди, ползващи транспортни облекчения, технически помощни средства и
други допълнителни помощи;
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 физически и умствено увредени лица, стари хора и други зависими лица, които
не са в състояние да се грижат сами за себе си;
 нови рискови социални групи, които нямаха голямо разпространение преди
началото на прехода, като скитници, просяци, наркомани;
 бездомни деца и младежи с асоциално поведение и други маргинализирани
групи.
Принципи
Според изследователи принципите са ръководните начала или ядрата на
дейностите, свързани със социалното подпомагане на нуждаещите се лица и групи от
населението. Те могат да бъдат обобщени в следните групи:
 демократичност − възможността на нуждаещите се лица или групи сами или с
помощта на своите близки да избират вида на подпомагане или социални услуги,
които са съобразени с традиционния им начин на живот и интереси. За съжаление
този свободен избор е силно ограничен от недостатъчните ресурси, които
обществото може да отдели, и от несъвършената законодателна база;
 хуманност − свързан е с обществената солидарност и щедрост на нашия народ към
нуждаещите се. Изразява се в подпомагането на бедните от богатите, болните от
здравите, на възрастните от младите. Следва да се разглежда като естествена черта
на обществените отношения;
 дискретност − контактите между социалните работници и нуждаещите се лица
следва да съхраняват в тайна споделената информация, която може да се използва
във вреда на доброто име и общественото положение на нуждаещите се;
 необходима достатъчност − социалните услуги трябва да се предоставят в такова
количество и качество, с което да се стабилизира стандартът на нуждаещото се
лице и същевременно да се приучават нуждаещите се към обучение и поведение,
с което да се избегне повторението на социалния риск;
 плурализъм на формите и ресурсите − тук могат да бъдат отнесени не само
икономическите ресурси и форми, но и широкото прилагане на педагогически,
образователни и психологически форми на въздействие.
Други автори утвърждават позицията, че принципите се приемат диференцирано
и определят следните: социалният, икономическият, здравословният, образователният,
пазарно-договорният, санкциониращият. Те ги разглеждат в различни съчетания
помежду им.
Структура
Съгласно чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции.
Социалните услуги, които се предоставят в общността, са: личен асистент;
социален асистент; домашен помощник; домашен социален патронаж; дневен център;
център за социална рехабилитация и интеграция.
Социална услуга − резидентен тип: център за настаняване от семеен тип; център
за временно настаняване; кризисен център; преходно жилище; защитено жилище;
наблюдавано жилище; приют.
Други услуги от резидентен тип - социален учебно-професионален център; звено
"Майка и бебе"; център за обществена подкрепа; център за работа с деца на улицата;
приемна грижа; обществени трапезарии.
Специализирани институции за предоставяне на социални услуги са:
1. домове за деца: дом за деца, лишени от родителска грижа; дом за деца с
физически увреждания; дом за деца с умствена изостаналост;
2. домове за възрастни хора с увреждания: дом за възрастни хора с умствена
изостаналост; дом за възрастни хора с психични разстройства; дом за възрастни хора с
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физически увреждания; дом за възрастни хора със сетивни нарушения; дом за възрастни
хора с деменция; домове за стари хора.
Социални услуги в специализираните институции се предоставят след
изчерпване на възможностите за извършване на услуги в общността.
Заключение
Социално-икономическите промени в нашата страна налагат формиране на нова
културна идентичност както в цялото общество, така и в конкретна негова подсистема,
каквато са социалните дейности.
Необходимостта от методически подходи, теоретически модели и управленски
технологии, адекватни на реалността, и съобразени със сложната ситуация в света и
страната и позволяващи ефективно разрешаване на проблемите, превръща изучаването
на организационната култура в социалните дейности в актуална проблематика,
заложена още в базовото образование. В този ред на мисли Б. Такворян-Солакян пише,
че „…Базовото образование трябва да се разглежда като развиващо се във времето ядро
(основна част) на образованието, съответстващо на изискванията на прогреса на
обществото и отговарящо на неговите потребности [5, с.15].
В един променен свят, в който организационната култура обяснява поведението
на хората и организационната ефективност, интересът към нея е обясним.
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ФАКТОРИ, ПОДХОДИ И МЕТОДИ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ИЗОБРАЗИТЕЛНО-ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА 5−7. ГОДИШНИТЕ
ДЕЦА
Живка И. Анещева
Резюме: В статията са застъпени въпросите за същността на творческия процес и
изобразително-творческите способности на децата в обучението по изобразително
изкуство. Посочени са факторите, подходите и методите, които се използват в
детската градина за тяхното развитие.
Ключови думи: творчество, изобразително-творчески способности, художествена
изразителност, фактори, методи, подходи.

Формирането на творческа личност е една от водещите цели на педагогическата
теория и практика на настоящия етап, а развитието на изобразително-творческите
способности на децата е сред основните задачи, които стоят пред обучението по
изобразителни дейности в детската градина.
Въпросът за психологията на творческия процес е много труден, защото той почти
не се поддава на непосредствено обективно изследване. Чрез творчеството се разкриват
най-съдържателните форми на психическа активност у децата, освен това то се явява
като една универсална способност, чрез която детето успешно участва във всички
видове дейности.
Детското творчество има свой специфичен облик и особености, които го отличават
от творческата дейност на възрастния човек. При децата творчеството протича като
някакво мигновено озарение, наситено със спонтанност, при което детето бързо открива
нещо за себе си. Там резултатът е без значение, важно е какво детето преживява, неговата
вяра, че нещо е направило, създало. С. Виготски твърди, че ценността на детското
творчество трябва да се търси не в крайния резултат на продукта, а в самия процес на
творческия акт, осъществен от детето.
„В научните изследвания по въпросите на детското творчество се отбелязват
редица черти, характеризиращи наличието на творческо начало в дейността на детето:
проява на активност, самостоятелност и инициатива при прилагането на вече усвоени
методи за работа в ново съдържание, при намирането на нови начини за решаване на
поставените задачи, при емоционалното изразяване на собствените чувства с помощта
на различни изобразителни средства” [1:25].
Активната творческа дейност на децата неизменно се свързва със способностите.
Способностите не са вродени качества, те съществуват само в процеса на развитие
и не могат да се развиват извън конкретна дейност.
Основополагащи понятия във връзка с творчеството са креативността или
творческите способности. В сравнение с творчеството, което е „една от най-висшите
форми на познание и същевременно обективация на познанието при създаване на нови
оригинални продукти от материалната и духовната сфера”, креативността или
творческите способности са „съвкупност от мисловни и личностни качества, които
благоприятстват откриването на нови начини за решаване на поставени в теорията и
практиката задачи или проблеми” [3 : 26].
Предучилищната възраст е периодът, в който започват да се проявяват
индивидуалните творчески способности на децата. Детската градина е първата
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обществена институция, която системно и целенасочено формира и развива личността
на детето, спомага за разгръщане и изява на творческия му потенциал.
Характерното и общото при тълкуването на способностите в специализираната
литература е това, че се акцентира върху комплексния характер и връзката им с
дейността и индивидуалните им очертания у човека.
Според М. Б. Теплов под способности се разбират индивидуалните особености на
личността, които осигуряват сравнителна лекота и високо качество на овладяване на
една или друга дейност.
В психологията съществуват понятията общи и специални способности.
Способността към изобразителната дейност се отнася към специалните. Водещо
свойство на способността към изобразителното изкуство е въображението, което е
способност да се създават нови сетивни или мисловни образи в човешкото съзнание
срещу преобразуване от действителността впечатления и без което е невъзможно
изпълнението на замисъла.
В структурата на изобразителните способности нейни основни свойства са:
високата природна зрителна чувствителност, осигуряваща пълнота на възприятията;
особената сръчност на ръката, която помага по-бързо и по-добре да се създаде навик.
Свойството, осигуряващо изобразителната дейност и представляващо сякаш фон
на тази дейност, е определената емоционална нагласа. Тези особености на структурата
на изобразителните способности трябва да се имат предвид при изграждането на
системата за обучение.
Креативността на децата се появява и развива под влияние на различни фактори:
Наличието на човешки биогенетичен фонд е от първостепенно значение и
талантливото дете, чрез носителите на наследствеността, унаследява характерни белези
и особености от своите родители. Английският учен Франсис Галтон пръв определя, че
интелектът и способността за творчество се предават само по генетичен път. Той
допуска, че творческият ум винаги съдържа в себе си креативни и нови идеи, наред с
интуицията и способността за възприемане на новото.
Друг фактор, развиващ креативността на подрастващите, е ролята на социалната
наследственост. Наред с биологичните си наследствени белези, родителите предават
на своите потомци и своите социални придобивки − целия свой жизнен опит, знания,
умения, навици и привички, мироглед, обичаи и традиции, особености на психиката,
реч и език, продукти на човешката дейност, общуване и комуникация. Формирането на
творчески потенциал у децата до голяма степен зависи от условията им на живот и
възпитание.
Космическата наследственост,
която в психологията засега се приема
хипотетично, е друг определящ фактор, развиващ творческите способности на
подрастващите.
Индивидуално-психологичните фактори играят важна роля в процеса на развитие
на творческите способности и са характерни с непрекъснатото си движение, изменение
и самоусъвършенстване. Това са следните личностно-психологически фактори:
трудолюбие, настойчивост, енергичност, целеустременост, дисциплинираност,
скромност, смелост, самостоятелност, инициативност и др.
Обективните фактори също могат да определят развитието на творческите
способности на децата от предучилищната възраст. Такъв фактор е учебното съдържание
по изобразително изкуство, което осигурява възможност за повишаване на зрителновъзприемателната способност на подрастващите, за натрупване на художествени
познания в областта на видовете изобразителни изкуства, за жанровете и изразните им
средства, за усъвършенстване на изобразителните им умения, за развитието на
познавателните психични процеси и израстването им като творчески личности.
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Друг основен фактор е умението на учителя да използва подходяща дидактична
технология в образователно-възпитателния процес по изобразително изкуство, като
прилага разнообразни методи и подходи на педагогическо взаимодействие.
Ролята на учителя е най-главният фактор, от който зависи развитието на
изобразително-творческите способности на децата. От решаващо значение са неговите
личностни качества, амбиции и способност да организира и ръководи обучението по
изобразително изкуство, съобразявайки се с индивидуалните възможности на децата,
стимулирайки творческата им активност, нестандартно мислене и продуктивно
въображение.
Развитието на изобразително-творческите способности на децата от детската
градина, повишаването качеството на техните творби, развитието на психичните
процеси и познавателно-художествените им интереси зависят от няколко субективни
фактора:
- Визуалните образни представи и художествените възприятия са от първостепенно
значение за създаването на детските творби. Ролята на учителя е да допринася за
тяхното обогатяване, конкретизиране и диференциране чрез прилагане на
разнообразни средства: наблюдение, дидактични игри, разглеждане на
произведения на изобразителното изкуство, подходящи методи и похвати и др.
- Изобразителните умения и техники на работа по рисуване, моделиране и апликиране.
При тяхното трайно усвояване от децата те могат да се отъждествяват и приемат
като компонент на техните творчески способности. В обучението по
изобразителни дейности те трябва да се съобразени с възрастта на децата.
- От
възпитаването на положителни личностни качества и равнището на
познавателните психични процеси на децата зависи пълноценното развитие на
изобразително-творческите им способности.
За определяне нивото на развитие на творческите способности могат да се
използват детските творби, като се имат предвид конкретни критерии – изобразителна
грамотност и художествена изразителност.
Чрез изобразителната грамотност се изследва равнището на изобразителните
възможности на децата по конкретни показатели и съответен измервателен
инструментариум за диференцирана оценка.
Художествената изразителност е тясно свързана с индивидуалното виждане,
начин на мислене, степен на развито въображение, емоционално, оценъчно и
естетическо отношение на детето към изобразяваната от него действителност, неговите
впечатления и преживявания.
Определено в творбите на децата от предучилищна възраст художествената
изразителност е водеща и това лесно може да се обясни с повишената емоционалност и
чувствителност на детските възприятия.
Художествената изразителност е свързана с т. нар. „художествена” деформация.
В обучението по изобразителни дейности деформацията е способ за изграждане
на изобразително-творчески способности у подрастващите, за развитие на тяхното
въображение, за обогатяване на образните им представи, комбинативното и
вариативното мислене.
Постигането на успешните резултати в развитието на изобразително-творческите
способности на децата зависи от умелото прилагане на подходите и методите на
обучение от педагога.
Многообразните подходи за характеризиране на методите на обучение за
развитие на изобразително-творческите способности отразяват обективно техния
многоаспектен характер като педагогическо явление.
Особено важна роля за развитието на художествените интереси и изобразителнотворческите способности на децата има индивидуалният и диференцираният подход
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Приложението им в обучението по изобразителни дейности в детската градина се
налага от обстоятелството, че изобразителната подготовка и възможностите на децата,
техните постижения са на различно ниво, независимо че осъществяват изобразителна
дейност при равни условия – в една обстановка и материална база и чрез
педагогическото ръководство на учителя.
В образователно-възпитателния процес по изобразителни дейности в детската
градина могат да се използват различни форми на диференциация, които осигуряват
условия за изява на изобразително-творческите способности на децата: при цветовото
изграждане на рисунката, независимо от жанра; при осъществяване на някои тематични
задачи, като на децата се предлагат за избор два-три начина на техническо изпълнение;
при изпълнение на една и съща тема, като на децата се дава възможност самостоятелно
да изберат материала за работа; при предлагането за избор на два или повече сюжета
към една тема, която се реализира с избран от учителя изобразителен материал; при
избора на две или повече теми, които да се реализират с различен изобразителен
материал; когато се анализират и оценяват изобразително-творческите способности на
децата и техните личностни качества.
Проблемно-ситуационният подход се прилага в обучението по изобразително
изкуство за активизиране на познавателната дейност на децата, за развитие на
изобразително-творческите им способности, за повишаване качеството на техните
творби. Той се реализира в уводната, основната и заключителната част на
педагогическата ситуация с помощта на подходящи методи и похвати на обучение.
По време на самостоятелната изобразителна дейност проблемността се използва в
това, че не се предлагат готови решения на децата по отношение на композицията,
цветовите съчетания или техниката на изпълнение. Децата чрез съвети и насоки се
подтикват от детския учител към размисъл и за активизиране на творческата им
активност, за стимулиране на изразителността и проявата на художествената
деформация.
В педагогическите ситуации и при провеждането на форми за организиране на
художествено-творческа дейност извън детската градина широко приложение намира
интегралният подход, който съдейства за подобряване качеството на изобразителните
резултати, за стимулиране на изобразително-творческата активност на децата, за
развитие на творческите им способности, за осъществяване на връзката между двете
сфери на човешкото познание - наука и изкуство.
Методите на обучението са едни от най-важните компоненти на обучението по
изобразителни дейности и освен обучаваща функция имат възпитателна и развиваща
роля и полагат основите за развитието на изобразително-творческите способности. Те
създават процесуалната страна на технологията на обучението, определят до голяма
степен неговия облик.
В обучението по изобразителни дейности се приема и се е наложила
традиционната класификация на методите на обучение – словесни, нагледни и
практически.
Постигането на оптимални образователни и възпитателно-развиващи резултати
зависи от умението на учителя да избере и съчетае словесните, нагледните и
практическите методи и похвати в подходящо съотношение в конкретната
изобразително-практическа ситуация.
Към словесните методи и похвати, използвани в обучението по изобразителни
дейности в детската градина, се отнасят : беседата, разказът, преценката, обяснението,
указанието, съветът, корекцията и др.
Най-често-използваните в обучението по изобразителни дейности в детската
градина словесни похвати са: обяснението, съветът, указанието, поощрението и
корекцията.
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Словесните методи и похвати намират по-ограничено приложение по отношение
на развитие на изобразително-творческите способности.
Провеждането на евристичната беседа е възможност за насочване на детското
мислене към самостоятелно откриване на решение, към осигуряване на динамика на
мисловните процеси, към провокиране на използването и комбинирането на различни
изобразителни способи и средства, към стимулиране на въображението и фантазията,
на изобразително-творческите способности.
Нагледните методи и похвати усъвършенстват зрителните възприятия,
улесняват ги при усвояване на изобразителни умения и техники, повишават интереса
им към поставената тема, засилват желанието им за изобразителна дейност.
Видове използвани в детската градина нагледни методи са: наблюдението, показ на
образец /онагледяването/, показ на действието /демонстрацията/, тестово-проблемния метод.
От нагледните методи наблюдението като форма на сетивното познание е основен
метод в обучението по изобразителни дейности в детската градина и без неговата
конкретност и целенасоченост, изобразителната дейност би се лишила от смисъл и
възможност за развитие.
От всички видове наблюдение в детската градина най-голямо значение за
развитие на изобразително-творческите способности на децата има естетическото
наблюдение, при провеждането на което вниманието на подрастващите е насочено
върху естетическите особености на възприеманите от тях обекти и явления, по
отношение на интересна структура, характерна форма, хармонични пропорции,
съразмерността, симетрията, цветови съчетания и др. Колкото повече естетически
възприятия се осигурят на децата по време на този вид наблюдение, толкова повече се
засилва изразителността в детското изобразително творчество, а оттам и изявата на
изобразително-творческите им способности.
Показът на образеца е друг нагледен метод, без който не могат да се постигнат
качествени резултати.
Анализирането на образците в уводната част на изобразително-практическата
ситуация допринася за обогатяване, конкретизиране и диференциране на образните
представи на образеца. По време на самостоятелната изобразителна дейност децата
изграждат изображенията по създадената в тяхното съзнание представа за обекта, което
е вид изява на изобразително-творческите способности на децата.
При осъществяване на този метод се използват произведения на художници /в
репродукции или в оригинал/, като по този начин децата се докосват до техните
творчески решения, виждания, цветово оформление и др., което провокира и
стимулира изявата на изобразително-творческите способности на подрастващите.
Като метод показът на образеца създава представа у децата за реални и фантазни
образи, изяснява техническото изпълнение на творбата, разкрива художественото
пресъздаване на действителността, което е своеобразна предпоставка за повишаване на
изразителността в детските рисунки и в частност използване на художествената
деформация.
В обучението по изобразителни дейности в детската градина особено важен
нагледен метод е показът на действие /демонстрация/. Чрез неговото използване
децата усвояват: различни похвати за използване на изобразителните материали;
свойствата на изобразителните материали; характерни изразни средства; способи за
създаване на изображение чрез рисунка, апликация, пластика; последователността на
изграждане на изображението.
За развитие та образно-логическото, комбинативното и вариативното мислене на
децата в обучението по изобразителни дейности се използва проблемно-игровият показ
на действие. Своеобразието на това нагледно средство се изразява в изпълнение на
вариантни образи от предварително подготвени фигури или модулни елементи.
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Децата активно участват и изграждане на вариантни образи на цветя, животни,
декоративни мотиви и др., като комбинират по различен начин форми, модулни и
декоративни елементи, предварително подготвени и изрязани от учителя.
Практическите методи /упражнението, самостоятелната изобразителна дейност,
експериментът/ в обучението по изобразителни дейности са насочени към усвояване от
децата на достъпни умения и навици за работа с различни изобразителни пособия и
материали. Тези методи осъществяват връзката между практически усвоените знания и
изобразителните умения.
Своеобразен вид упражнение представлява самостоятелната изобразителна
дейност, в която децата свободно изразяват с различни изразни средства своите
впечатления, преживявания и отношения – емоционално, оценъчно и естетическо.
Самостоятелната изобразителна дейност предоставя възможност децата да реализират
потенциала на изобразителните си познания и умения по отношение на: използване на
цветовете за предаване на определено настроение или за характеризиране на образи и
обстановка; цялостно изграждане на рисунката, апликацията, пластиката; планиране на
изобразителната дейност и др. В този вид дейност най-пълно се проявяват
изразителността
и художествената
деформация,
изобразително-творческите
способности на децата.
Експериментът
като практически метод е насочен към преднамерено
предизвикване
на интересен, нов и неповторим ефект при използване на
изобразителните материали и служи за активизиране на изобразително-творческите
способности на децата. Той е свързан с постигане на оригинален и в определена степен
неочакван изобразителен резултат и на по-богата изразителност в детската творба. В
обучението по изобразителни дейности той се прилага ефективно най-вече в
подготвителните групи, тъй като децата имат достатъчно натрупани познания и
умения за изобразителните материали и съответните техники на работа.
В съвременния образователно-възпитателен процес по изобразителни дейности в
детската градина намират приложение и се утвърждават т. нар. интерактивни методи
на обучение.
„Интерактивните методи са дефинирани от различни автори, работещи в
областта на педагогиката, психологията и дидактиката. Те са основани на принципите
на взаимодействието, на активността на обучаемите, намират опора в груповия опит и
при тях е задължителна обратната връзка. Интерактивните методи са помощни на
традиционните и само при умелото им съчетаване могат да доведат до висока
ефективност на учебния процес по изобразително изкуство” [3 : 5].
Интерактивните методи са иновативен подход за педагогическо взаимодействие и
са механизъм на взаимодействие между децата в предучилищното образование.
Прилагането им в обучението по изобразително изкуство допринася за повишаването
на изобразителните умения и стимулира творческата активност и изразителност в
художествената дейност на децата в предучилищна възраст, способстват за поуспешното развитие на творческите способности на децата.
Използването на интерактивните методи в детската градина е приложимо найвече с децата от последната подготвителна група, поради спецификата на възрастовите
особености и когато децата имат натрупан достатъчен познавателен и изобразителен
опит: ситуативни и симулативни ролеви игри, проект, визуализация, интерактивна
дъска, поотделно или в комбинация. Подходящи за изява на изобразително творческите
способности на децата са интерактивните методи за стимулиране и развитие на
мисленето, въображението и креативността”, „Аглутинация”, „Петна”, „Колективно
рисуване”, „В света на хиперболите”, „Ако аз бях…..”, „Сезони”, „Лица”, „Лява и дясна
ръка” и др..
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Художествената визуализация е интерактивен метод, подходящ и приложим в
образователния процес в детската градина. Нагледно - образователният характер на
детското мислене и памет изискват използване на техники, онагледяващи процесите и
явленията, които се представят и обсъждат с децата.
„Картинен разказ на дадено събитие“ е също техника за визуализиране. При нея
„мислено рисуваните картини“ се материализират в рисунки. Чрез изразните средства
на изобразителното изкуство детето рисува представата си за добро (поведение,
постъпка), насочвайки в позитивна посока детското мислене и въображение.
Работата с интерактивна дъска е иновационен метод, свързан с новите
технологии и внедряването им в обучението по различните предмети. Разглежда се в
аспекта на възможностите за ползване в ситуациите по изобразително изкуство както за
определени задачи, така и за онагледяване
Игровите похвати в изобразителната дейност се прилагат за стимулиране на
познавателната активност на децата. Чрез тях се обогатяват образните им представи,
развива се асоциативното мислене, репродуктивното и творческото въображение.
Намират място в уводната, основната и заключителната част в структурата на
изобразително-практическата ситуация и умелото им използване подпомага изявата на
изобразително-творческите способности, повишаването на изразителността и
използването на художествената деформация в детската продуктивна дейност.
В обучението по изобразителна дейности в детската градина особено значение
придобиват способите за изграждане на изобразително-творчески способности у
подрастващите: стилизацията, асоциациите, преструктурирането, одухотворяването,
метаморфозата, аглутинацията, хиперболизацията, деформацията.
„Постигането на оптимални образователни и възпитателно-развиващи резултати
зависи от умението на детския учител да избере и съчетае методите, похватите и
способите в подходящо съотношение в конкретната педагогическа ситуация по
изобразителни дейности” [3 : 36].
Създаването на подходящи педагогически условия, прилагането на подходите и
методите за развитие на изобразително-творческите способности
активизират
образното мислене и въображение на децата, пораждат желание за творческа изява,
стимулират проявата на художествената изразителност и провокират прилагането на
художествената деформация, полагат основите на формирането на художествена
култура у подрастващите.
В основата на развитието на изобразително-творческите способности на децата
стои личността на учителя, с неговия професионализъм, методическа и педагогическа
подготовка, личностни качества и умение за творческо взаимодействие с децата. Той се
явява като своеобразен „катализатор”, подпомагащ „отключването” на всичко ценно,
което децата носят в себе си като заложби, дарби, като потенциална творческа
възможност.
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ГАТАНКАТА – КРЕАТИВЕН МОДЕЛ, СТИМУЛИРАЩ РЕЧЕВОТО И
МИСЛОВНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА
Ивелина Д. Атанасова
Резюме: Статията представя същността, спецификата и съдържателните акценти на
фолклорната и литературната гатанка. Текстът гатанка е осмислен чрез ярката си
образност, картинност и занимателност. Анализиран е и като образователно средство,
подкрепящо развитието на логическото мислене, наблюдателността, съобразителността,
любознателността и находчивостта на децата.
Ключови думи: фолклорна гатанка, литературна
съобразителност, образователни възможности.

гатанка,

наблюдателност,

Гатанката, възникнала в условията още на първобитното общество, запазва своята
жизненост и в наше време. Първоначално гатанката се свързва с някои суеверни
елементи. Гадаело се е обикновено след сезона на усилна полска работа, през есента и
зимата с оглед да не се причини пакост на посевите и добитъка. Отзвук от старото
отношение към гатанките личи в одухотворяването на много земни и небесни
предмети. С развитието на религиозните вярвания гатанката влиза в религиозните
обреди. Жреците и оракулите чрез нея гадаят бъдещето, разкриват повелята на
боговете.
„Приказката, текстът на народната песен, гатанките, пословиците,
скороговорките, използвайки изразните средства на словесното изкуство, са проявление
на мисленето и вярванията на човека в епохата, през която са създадени“ [Златкова 2016].
Фолклорната гатанка е отражение на материалната култура на народа. Предмет на този
вид гатанки е разнообразният свят на природните предмети и явления, на бита и
човека. В първоначалните си проявления гатанката е рожба на селската действителност.
Тя черпи образи и действия от семейния живот, земеделието, животновъдството, от
материалната култура на селото. Заедно с това тя е и свидетел за развитието на
народното знание още от времето на първобитно-общинния строй. Тя разкрива
поетическата страна на най-обикновените прозаични предмети и явления. Гатанката се
отличава с изключително богата образност, свързана е със стремежа към оригинално
одухотворяване на околната действителност и поетическо именуване на предметите.
Изкуството на гатанката се състои в метафоричното изреждане на белезите, които
отличават предмета или явлението по такъв начин, че слушателят почти веднага
налучква скрития образ. Гатанката отбелязва всички подробности на предмета, стреми
се да наподоби неговата външност, действие или същност. Всичко необходимо за
определението на предмета гатанката заема от трудовата практика на човека. Гатанката
е живо, картинно наподобяване на предмети и явления и обгръща разнообразието на
живота изобщо. Отначало гатанката е само алегория, наподобяване на предметите и
действията. Постепенно обаче тя придобива нов смисъл – да дава познания за околния
свят действено. Чрез гатанката народът проявява своето остроумие, талантливост,
съобразителност, наблюдателност.
Тематиката на гатанките е богата. Обект на гатанките е станало почти всичко, с
което човекът (и по-специално селянинът) се среща в природата, в трудовата си дейност
и в бита. От същата конкретна среда са почерпани и образите, на които се уподобяват
загатваните предмети. Разкривайки една представа чрез друга, гатанките потапят
човека в атмосферата на един поетичен, невероятен свят [Арнаудов: 1976]. С развитието
на материалната култура на човечеството непрекъснато се обогатява и образността ù, в
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гатанката навлизат все нови и нови предмети, главно из трудовия бит на селото.
Класификацията, направена от Стефана Стойкова, с оглед тематиката на гатанките, се
е утвърдила в съвременната фолклористика. Тази класификация включва пет
тематични групи: човек, природа, материален бит, духовна култура и трудова дейност
[Стойкова: 2011]. През годините на човешката цивилизация гатанката помага да се
развива съобразителността у човека, да се оформя умение за съпоставяне (въз основа на
практически опит) на явленията от действителността, а умението на човек да задава и
отгатва гатанки започва да се смята за признак на зрелост и мъдрост.
С особена оригиналност на строежа и на езика си се отличава литературната
гатанка, развила се върху основата на народната гатанка. Оригинални описания,
метафора и метонимия, епитети и сравнения, алитерация и асонанс, рима и ритъм са
характерните особености на литературните гатанки. Към промените на обществото и
неговите естетически предпочитания и художественото отразяване на тези промени
литературната гатанка проявява гъвкавост и приспособимост. Взаимодействието между
фолклора и художествената литература води до създаването на литературната гатанка,
която осигурява по-богати изобразителни възможности, по-разгънато изображение на
скрития предмет. Осигуряват се по-големи възможности за индивидуалното
сътворяване на поетичното, за свободата на импровизацията и творческата фантазия.
Авторите, които първи създават българската литературна гатанка, са Стоян Русев
(Дядо Благо) и Трайко Симеонов. Техните гатанки, подобно на народните гатанки,
отразяват разнообразни явления от природата, представят предмети от живота на
човека и трудовата му дейност, от бита и духовната му култура.
Първият създател на художествено издържани гатанки е детският поет Стоян
Русев – Дядо Благо. Той ги създава върху основата на фолклорната образност. По форма
и сюжет гатанките му наподобяват народните образци, но се отличават с някои
своеобразия в ритмиката и с нови форми на стихосложението. Те имат богата
художествена стойност, безспорно носят и поучителен характер за най-малките.
Отличават се с краткост, непринуденост, конкретност и винаги крият в себе си някакъв
познавателен елемент. Авторът търси образни сравнения, епитети, достъпни алегории
и други стилно-езикови средства, чрез които най-лесно и достъпно поднася
художествената идея [Атанасов, Ковачева 1980; Димитров и др. 1971].
Гатанките на Дядо Благо обикновено са с тематика от живота на селското дете. В
духа на народното творчество те са изпълнени с весело настроение, жизнерадост, а
понякога и с хумористични интонации, които изразяват отношението на автора към
социалната несправедливост. Например в гатанката „Пчела и мед” е създадена илюзия
за това, че и хората са разделени на привилегировани и потискани. Пчелата се труди, а
плодовете на нейния труд се ползват от други: Тенджерата й в корема,/ яденето – царят
взема. Много от гатанките на Дядо Благо са творчески обработки на познати от
фолклора гатанки, като например тези за дима и воденицата: Дълъг Димо без кости в
облаците на гости (димът); Трака, чука над реката, брашно сипе у торбата (воденицата).
С народната гатанка и с детския фолклор е свързана събирателната и творческата
дейност на народния учител и поет Трайко Симеонов. Той проявява педагогически
такт, дълбоко разбиране на детските интереси, вкусове и предпочитания. Писателят
записва остроумно съчинената от народа игра „Даме – лум”, за да насочи чрез нея
децата към заучаване и бързо отгатване на повече гатанки. Неговите гатанки помагат да
се изгражда у малките читатели възвишена душевност [Атанасов и др. 1978].
Продължител на започнатото в областта на гатанката е Асен Разцветников. Като
създател на нова гатанкова форма (т. нар. „стихотворна гатанка”), той постига найвисоки творчески постижения при обработката на гатанки. Докато Дядо Благо и Трайко
Симеонов остават по-близо до фолклорната форма, тематика, образност и поетика,
Асен Разцветников използва принципите и похватите на художествената литература в
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оригинална гатанкова форма – литературната гатанка. Поетът Асен Разцветников
създава ненадминати художествени образци в този литературен жанр. С мамеща
въображението жизнерадост той превръща гатанката в остроумно и весело
стихотворение. Поетът поставя художествено-познавателната задача с чисто
естетически средства, окуражавайки интелектуалните усилия на детето. Например
яйцето е наречено Белушко, напомня се облата му форма /„ търкул – търкул”/, твърдата
му черупка /„нося яка премена от бял мрамор изляна”/. Жълтъкът е „ сърце от злато”,
а пиленцето – „будилниче крилато”. Често алитерацията, римата, организацията на
стиха подсказват отговора. С хумора си някои от гатанките са близки до прозрачната
илюзия на баснята. Например гатанката за пуяка, която има силата на басня, осмиваща
едновременно човешката глупост, суетността и надутостта. Пуякът е представен „с
черни гащи и пъстър балтон”. Разхожда се сам по двора и когато му свирнеш с уста, се
стресва и се оскърбява. Тогава „надува своя балтон като балон“ и „става от гняв червен
като божур”.
Асен
Разцветников майсторски обогатява образността, усъвършенства художествената
форма, конкретизира идейното съдържание на фолклорния първоизточник [Димитров
и др. 1971]. Всяка една от литературните гатанки на този писател представя едно
интересно и забавно хрумване, една оригинална алегория, изградена върху основата на
фолклорната образност (влакът – змей; трамваят – ламя). Увлекателно и с
непринудеността на приятелската шега поетът насърчава детската любознателност,
възпитава наблюдателността на учениците, учи ги на по-хубав и съдържателен език.
Любимите предмети за разгадаване на Разцветников са подбрани най-често от областта
на природата, селото, селския труд, годишните времена. Достатъчно е да се сравнят
гатанките на Разцветников с гатанките например на Дядо Благо, за да се види не толкова
различната поетическа техника на двамата поети, колкото различията в бита, които те
изразяват. Дядо Благо не прекрачва прага на старото българско село и неговата
затвореност, в простия му живот, в спонтанността и непринудеността на обноските и
представите му. Асен Разцветников също започва от това село, с неговия характерен бит,
за да включи в гатанките си и атрибутите на по-модерни времена. Навсякъде авторът
оставя щедро своите ярко цветни представи, навсякъде мисълта му отделя значимия от
незначителния белег и насочва детското внимание към неподозирано преди познание.
Поетът Разцетников включва нови черти на предмета, сам по себе си непознат на
патриархалния български бит:
Котаран – бърборан
с дълга – дълга шия,
цял метър кажи я.
Спи уж като пън,
па изкряска: „Дрррън!”–
ставай, тичай даже,
че бърза, защото
има да ти каже
нещо на ухото.
Що е то?
В основата на повечето Разцветникови гатанки лежи народната гатанка, която той
добре познава и майсторски разработва в цели стихотворения. Тези стихотворения се
отличават с ярка образност, картинност и занимателност. Покрай пряката си задача да
приучи детето да мисли логично и да се съобразява в дадената ситуация, тези гатанки
предизвикват и неговия весел смях. Но Разцветников не копира и не повтаря онова,
което учениците знаят от народните гатанки, той ги разработва творчески, придава им
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нови качества, поставя ги в нови положения, засилва боите при тяхната обрисовка, за да
ги направи по-ярки, за да внуши по-нeпосредствено съдържанието на гатанката
[Разцветников 1981]. Включените гатанки на Асен Разцветников в буквара и читанките
се използват като оригинална художествена форма за обучение и възпитание на децата
[Тонов 1993].
Интересът към гатанката в българската поезия за деца нараства и в количествено,
и в качествено отношение след творческата изява на Дядо Благо, Трайко Симеонов и
Асен Разцветников. В този жанр, с различна степен на художествен успех, творят Асен
Босев, Лъчезар Станчев, Атанас Душков, Веса Паспалеева, Николай Соколов, Иван
Василев, Димитър Панталеев, Васил Ив. Стоянов, Калина Малина, Георги Авгарски,
Иван Кръстев, Кръстьо Станишев, Кирил Назъров, Илия Буржев, Славчо Донков, Борис
Вулжев, Панко Панчев, Мария Георгиева, Борислав Ценов, Гинка Билярска и др.
Съвременната литературна гатанка се обогатява тематично и чрез включването на ново
съдържание, и чрез преосмисляне на традиционното. Създавайки творбите си,
споменатите по-горе поети увеличават тематичните открития на своите предходници,
като изобразяват традиционни предмети и явления, които могат да се наблюдават.
Одухотворявайки материалния свят, те предпочитат, от една страна, да представят в
своите гатанки образи на животни, растения и предмети от ежедневието на човека.
Писателите насочват своето внимание и към новото в живота, включват непознати
предмети и явления, екзотични или рядко срещани живи същества и растения.
Съвременните автори на гатанки се стремят да създават и утвърждават нови модели
върху основата на творческото взаимодействие между личната поезия и народното
творчество. Това е стремеж за постепенно и решително оттласкване по посока на
оригиналното в поетическото сътворяване.
Асен Босев например променя фолклорните гатанки, като, докато ги предава в
стихотворна форма и на литературен език, внася и стилно-езикови промени в текста.
Пролет ни прави радост,
лете – ладовина,
есен – сладост,
зиме – топлина.
Що е то?

Пролет ни развеселява,
лете пък ни разхладява,
всяка есен ни гощава,
а през зимата ни сгрява.

Що е то?

С нови форми, качества и прояви е показан скритият предмет от Д. Панталеев, И.
Буржев, К. Станишев, Г. Авгарски, Калина Малина и М. Георгиева. Поетите използват в
структурата на своите литературни гатанки само отделни детайли от фолклорната
гатанка, а доминиращите компоненти в литературните им гатанки са резултат от
поетическата им фантазия и въображение. Отдалечаването на гатанките от фолклора е
свързана с промяна в характера и размера на описанието, формата, музикалността,
строфата, стихосложението и поетичността им. В литературната гатанка осезаемо личи
индивидуалният почерк на поета, творческата му фантазия и поетическото му мислене.
Литературните гатанки съхраняват двучленна структура – описание и отгатване.
Описателната част е разширена и обогатена, често е разгъната художествена картина.
Има голямо многообразие в завършека на гатанките. В края на гатанковите текстове на
Ив. Кръстев, Н. Соколов, Веса Паспалеева, Гинка Билярска е запазен традиционният
въпрос от фолклорната гатанка „Що е то?”. Някои автори (като А. Босев, Ат. Душков, Г.
Авгарски, М. Георгиева, И. Буржев, Д. Ценов) понякога изпускат този въпрос. Други
писатели (като Калина Малина, Димитър Панталеев, Кирил Назъров и др.) изобщо не
го включват в структурата на своите гатанки. Например гатанката на Д. Панталеев за
огъня:
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Ненаситно лапа, гълта
сухи клони, шума жълта,
стрехи, къщи и дори
цели ниви и гори.
Ала пийне ли вода
от реката край града,
в миг проклетникът умира.
И в света настава мира.
Има гатанки със собствени заглавия, които като част от композицията насочват и
подсказват верния отговор. Чрез тях скритият предмет е представен образно, като в
текста са дадени допълнителни сведения за този предмет. Такива са гатанките на
Калина Малина („Мъничко е то” – за комарчето; „То ти свети” – за електричеството; „Без
ушенца, без косица” – за луната; „Боса тя всякога бяга” – за реката; „Дето мине,пакост
стори” – за вятъра); на Д. Панталеев („Змеят в житата” – за комбайна; „Гостът от
Африка” – за слона и др.) и на Б. Вулжев („Мелничка” – за часовника; „Повтаранко” –
за огледалото и др.). Чрез одухотворяване скритият предмет става по-достъпен и
разбираем, задържа се детското внимание, захранва се любопитството и се раздвижва
въображението. Предметът оживява, когато е описан чрез монолог, диалог и действия.
Когато има монолог в гатанката, скритият предмет общува пряко с детето чрез закачка,
както е в следния текст на Г. Авгарски:
Аз раста на лека люлка,
като бобена шушулка.
От земята влага пия,
в жилото си огън крия:
който ме допре с език,
парвам го сърдито в миг.
Макар че диалогът в гатанките се използва по-рядко, Г. Авгарски написва такава
гатанка за камиона, напомняща на народна приказка. Разговорът между героите
животни представя скрития предмет по-занимателно. Чрез хипербола и през погледа
на мечока му се прави по-картинно описание:
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

Здрасти, Мечо! Живо-здраво?
Карам, Вълчо, криво-ляво.
Виждаш ми се поизплашен.
Звяр ме срещна – зъл и страшен.
Звяр ли, казваш?
Звяр, в букака.
Бре, не думай!
Зло ни чака.
Има той желязна кожа
и се плаша, и тревожа,
че и двеста мечки даже
ще натръшка, ще премаже.
Толкова ли е як звяра?
Де да знам! Дървета кара,
с гумени крака препуска
и така ръмжи и съска,
че сърцето ми се пръска.
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– Бягай, Мечо, на провала,
туй ще е голяма хала.
Сравнително общата представа за скрития предмет понякога се изгражда от
описания, посочващи мястото му: На дърво зелено/ къща построена/ без тесла и чук!/ Пролет,
лете пеят/ чуруликат тук./ Есен, зима в нея/ ни песни, ни звук (В. Паспалеева).
В гатанките, описващи формата и цвета на предмета, доминират епитетите.
Цветът на скрития предмет представя не само неговата пъстрота и цветова
неповторимост, но и дава допълнителна информация за обекта и естетическото му
възприемане. Основно се употребяват червен и зелен цвят за растенията; черен и златен
– за природата и природните явления; черен, бял и червен – за птиците и животните: С
бяла риза/ в тъмна стая влиза,/ но доде я осветява,/ ризата ù се скъсява (М. Георгиева).
За разнообразяване и обогатяване на информацията за скрития обект предметът
се представя чрез своите действия. Многократната употреба на глаголи придава
динамичност на описанието и стремителност на действията:
Като агне цял ден блее
и в кошарата си пее.
Рано сутрин първо става,
само майка си познава.
И яде, яде, яде,
иска то да порасте
по-голямо и от тебе.
То е сладкото ни…(Л. Станчев)
Понякога е посочен и резултатът от действията, създаващи поетически парадокси:
Мели мелничка, мели
цели дни и недели.
Но не смля за годинка
нито зрънце, нито кринка. (Б. Вулжев)
Описанието на определени черти на скрития предмет в гатанките се превръща в
малък разказ с фабула и сюжет. Така формата на гатанката става по-раздвижена и
занимателна:
Сред затвор от бяла глина
се оплаква юначина:
„Как да се избавя? Как?
Няма ни врата, ни праг!
Няма стъпала, стопани,
и прозорци няма, зная!”
– Не унивай, млад юнак!
Аз ще те науча как:
с ален шлем
пробий затвора
и при мен ела на двора. (Ив. Кръстев)
Гатанките възпитават у читателя и добродетели (притежавани от скрития
предмет). На трудолюбие учат гатанките за иглата и мравката на Ат. Душков, а на
чистота и здраве децата се учат от гатанката на Л. Станчев. В гатанката на М. Георгиева
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козичката дава мляко на послушните деца. Като извор на разум и знания е представена
книгата във всички гатанки. Към ранобудност приучават всички гатанки за петела
(включително и гатанката на Л. Станчев).
Според начина на изобразяване на скрития предмет литературните гатанки са
описателни и преносни. Като основен похват при групата на преносните гатанки се
използва метафората, спомагаща постигането на нагледност при представянето на
обекта, краткост на израза, пластичност на образа. Метафората одухотворява и маскира
обекта с цел да обърка отгатващия.
Вън върви една другарка –
най-голямата цветарка.
Дето стъпи,
дето мине –
по ливади,
по градини,
пръска шарени цветя.
Отгатни коя е тя? (Ас. Босев)
Използването на сравнение в литературната гатанка помага за конкретизиране на
образа, за посочване на познати детайли на предмет, с което улеснява отгатването.
Неслучайно направеното от Веса Паспалеева словесно изображение на зайчето е
толкова картинно и занимателно:
В топличко кожухче
като бяло пухче.
„Скок! Скок!” – из тревата…
„Шмут! Шмут!” – из гората!
През бърда, чукари
като вятър скача,
младите ластари
най-много обича.
Оригиналното отрицаниев началото на гатанка може да заблуди отгатващия,
докато финалното изречение разкрива действителната същност на скрития предмет.
Не е ковач,
не е шивач,
не е строител потен,
а пък е най- работен!
Що е то? (Ас. Босев)
Има гатанки, в които е предпочетен парадоксът – противоречие между липсващи
органи на предмет и извършване на действия; когато описваният предмет не извършва
очакваните действия:
Малка пъстра вранушка,
най-добрата наша дружка!
Уста няма, а говори –
тя очите ни отвори. (В. Паспалеева)
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На стрехата – бебе голо,
плаче ли, расте надолу. (Ив. Кръстев)
В гатанките се използва и повторението, за да се акцентува върху определено
качество на скрития предмет. Повтарят се едни и същи съществителни, епитети и
глаголи. Тъй като литературната гатанка приема често формата на стихотворение,
често се среща като двустишие, четиристишие, шестстишие и др. Но поетът има
творческата свобода да избира броя на строфите, да избягва подреждането на стиховете
в точно определена строфа. Най-рядко се използва двустишието, което е най-близко до
фолклорната гатанка, а най- често се използва четиристишието.
Тя виси на гвоздей мълчалива.
Сутрин всеки с две ръце я дърпа,
росни капки от лице попива.
Що е то? Кажете! (Л. Станчев)
Шестстишията и осемстишията на гатанките описват подробно скрития предмет
и изграждат гатанката като малко стихотворение.
На скалите горе
то стои без тяло.
Без език говори –
цяло заехтяло.
Чуваш го, че вика,
Гледаш – няма никой!
Що е то? (Ас. Босев)
Докато при фолклорната гатанка няма автор и е с точно определена функция, при
литературната гатанка ролята на автора е открито да изявява своето присъствие и
отношение, да води разговор с отгатващия и да му припомни познати неща, за да го
улесни в отговора му.
А коя е тази птица,
тази оперна певица,
дето вие кръшен глас
и я слушаме в захлас?
Чучулига ли?
Прощавай, птицата се казва… (Л. Станчев)
Литературната гатанка е с многообразна изява. Тя променя своята форма и
предназначение съобразно изискванията на художествената литература. Тя е
пълноценен поетически жанр в българската поезия за деца, наравно с фолклорната
гатанка. Съчетавайки традиционното и актуалното, гатанката дава познания, забавлява
детето, развива неговото въображение и бързината на умствените му реакции. Чрез
гатанката авторите имат за цел да породят у малкия читател естетическа наслада от
общуването с текста, да обогатят този читател/слушател емоционално и
интелектуално. Водещо начало в гатанките имат играта и забавата, които отговарят
напълно на детските потребности. Детето с интерес изслушва задаващия гатанковия
въпрос. То не само назовава скрития предмет, но и подробно го описва, мотивира
отговора си и се забавлява, ръководено или насочвано от автора. Вдъхновени от
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творческата си фантазия и от любовта си към децата, поетите несъмнено ще продължат
да разнообразяват формата и съдържанието на литературната гатанка с нови
формални и съдържателни открития и в нашето съвремие [Тонов: 1993].
Днес в педагогическия процес гатанките са едно от средствата за възпитание и
обучение на децата от предучилищен и начален етап на обучение. Педагогически
премисленото съчетаване на работатата върху гатанки със съвременни образователни
практики за изследване на детското умение за разбиране на метафори може да
допринесе за цялостното развитие на детската личност. „В процеса на разгадаване
детето е принудено да съпоставя качества, да съотнася признаци, за да отгатне скрития
тайнствен образ. А процесът на задаване на въпроси от рода: Кое откъде е? Кое за какво
служи? Какво на какво прилича? Какво от какво се прави? – безспорно развива словеснообразното мислене при децата...“ [Добрева, Кирева 2018: 110 – 126]. Чрез гатанките
успешно се развиват въображението, мисленето, паметта, обогатяват се речевите
умения на децата, развива се цялостната им личност. Гатанката отговаря по своя
характер на детския и младежкия ум с интересните за любознателния ум въпроси за
причините на нещата и явленията. Всички тези важни особености на гатанката я прави
обект за целесъобразно образователно и възпитателно въздействие. Отгатването на
загадки, работата върху структурните и езиковите характеристики на текста гатанка,
езиковият разбор на гатанковия отговор, състезателната надпревара за сътворяване на
гатанки – всичко това рационално се вписва в характеристиките и логиката на
съвременния урок по роден език като модел не само на обучение, а и на оценяване, на
елемент от „ефективно осъществявана обратна връзка“ [Георгиева 2018: с. 19 – 49].
Децата възприемат гатанката като средство за разтоварване и забавление. Тя им
доставя естетическа наслада, като задълго в съзнанието им се запазва богатството и
разнообразието на художествените образи, мелодичността на езика. Гатанката доставя
на учениците емоционална и интелектуална удовлетвореност, както и радост при
отгатване на верния отговор. Картинното описание на художествения образ развива
въображението на учениците. Вглеждайки се в жизнените факти, детето вниква в
същността, многообразието и красотата на образа; същевременно обогатява своята реч,
попълва своя речник с нови думи. Слушането на гатанки уточнява и разширява
представите на учениците за преносна употреба на думата и израза. Стимулира
вникването в алегоричния смисъл на художествения текст. Гатанките допринасят за
затвърдяване и разширяване на знанията на децата за човека и продукта от труда му, за
разнообразието в природата. За да има процес на отгатване, децата трябва да развиват
сензорната си култура, да обогатяват усещанията, възприятията и вниманието си, да
изострят и наблюдателността си. Наблюдавайки предметите и явленията, децата се учат
да отделят съществените от несъществените им признаци, да проследяват връзката
между жизнените факти и да ги съотнасят с художествения образ в гатанката [Арсова,
Алексиева: 1977].
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КАРИЕРА БЕЗ ГРАНИЦИ
Ирена Ст. Иванова
Резюме: Статията разглежда кариерното развитие като процес и неговите елементи.
Ключови думи: кариера, граници, професионално развитие.

Човек развива своя кариерен път през целия си живот. Кариерното развитие е
процес, който включва всички видове дейности на индивида както професионални,
така и заниманията през свободното време. Решенията, които човек взема през целия
си професионален опит, се влияят от различни фактори: семейство, училище, религия
и други социални аспекти. В този смисъл кариерното развитие е процес, в който си
взаимодействат разнородни елементи:
- психологически
- социологически
- икономически
- физически и др.
Професионалното развитие е постоянен процес на учене, самоусъвършенстване,
проучване на възможности за заетост, вземане на решения и поставяне на цели. Две са
основните роли в този процес: тази на личността и организацията. Успешното
взаимодействието между тях зависи от проучването на двете страни. То включва
системно събиране на информация, анализиране, прогнозиране и планиране.
Анализът на резултатите позволяват да се вземат адекватни решения. Това включва
творческо мислене, новаторство или проактивно отношение към работата и живота.
Доброто проучване оптимизира шансовете на личността за успешна професионална
реализация. Изследването на личността и организацията спомага за по-лесното
навлизане на пазара на труда и правилното разчитане на динамичната икономическа
карта.
В настоящата статия се разглежда моделът ‘‘Кариера без граници‘‘ (boundaryless
career) на М. Артър, който се отличава от традиционните организационни модели. Този
модел е актуален в наши дни защото подкрепя мобилността, гъвкавостта, поемането на
отговорност за собствената си кариера. Всичко това чрез развитието на знания и
придобиване на нови умения. Този модел може да се развива в различни сфери (напр.
производство на софтуер), така наречените временни проекти. Тази рамка на
професионално развитие включва няколко основни компонента:
- неустойчива среда
- компетенции (знание, бизнес и лични взаимоотношения, социални мрежи,
мотивация)
- учене през целия живот
- прокарване (действия и промени в институционален план)
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Фиг. 1: Развитие на кариерите без граници
Източник: http://ophrd.krib.bg/bg/wp-content/uploads/RI_Studia_CareerDevelopment_2015.pdf
Има много дефиниции , които определят значението на термина ‘‘кариера‘‘. Една
от тях датира от средата на XIX в. и определя кариерата като: ‘‘занимания или
професии; особено такива, изискващи специално образование‘‘ или като
‘‘професионален успех‘‘, ‘‘бързо израстване‘‘ (Stein et al. 1969, p 223). В този контекст,
кариерата допуска динамика, просперитет, усъвършенстване. Друга дефиниция на
кариерата има отношение към професионалните умения − лекар, адвокат, но не и
санитар. В този контекст смяната на професия не се счита за кариерно развитие. Според
Дж. Грийнхаус и Дж. Каланън ‘‘Процесът на изучаване на кариерата представлява
събиране и анализ на информация за теми, свързани с кариерата…Изучаването на
кариерата може да помогне на хората да разберат по-добре себе си и света на работата,
да си поставят кариерни цели и решения и да развият стратегиите, необходими за
постигането на значимите цели‘‘ (Greenhause, Callanan 1994, p. 20−22). В тази
формулировка се открояват два основни елемента:
- себепознанието (интереси, ценности, опит)
- изследване на средата (възможни позиции, организации).
Тези два фактора са основополагащи за успешното планиране на кариерата и
оцеляване в динамичната световна икономика. В този смисъл е дори задължително
човек на има контрол върху кариерата си. Дж. Арнолд определя кариерата като:
‘‘поредица от позиции, свързани с дадена работа, ролите дейностите и опита, с които
човек се сблъсква‘‘ (Arnold, 1997, p 16.). Авторът насочва към закономерност в заеманите
позиции. Тази теория разглежда измененията на професионалните интереси през
целия жизнен цикъл на човек. Определението на Е. Шайн представя ‘‘теми и
концепции, които човек развива и които имат смисъл за самата личност и нейните
стремежи по отношение на работата‘‘ (Schein, 1990, p. 257).
Актуалният интензивен и непредсказуем прираст на икономиката и
технологичният прогрес оказват значително влияние върху развитието на кариерата.
Хората в близкото минало са започвали работа в по-ранна възраст и са работили в една
и съща организация цял живот. Днес запазването и развитието само на едно работно
място отдавна е илюзия. Моделът на доживотното наемане на работа вече не е актуален.
Причините са няколко:
- технологичният прогрес. Това води до появата на нови професии, а други
изчезват.
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Хората имат възможност да се адаптират. Това изисква самоусъвършенстване,
мобилност, гъвкавост, проактивност.
- динамична икономическа среда. Постоянно развиващата се икономическа среда
налага чести организационни и структурни промени в организациите. Това води
до засилване чувството за несигурност в работната среда.
- социалните норми. В наши дни хората възприемат честата смяна на работа като
нещо нормално и естествено. Това е алтернатива за тях да си намерят по-добра
работа и да придобият различни умения.
Професионалните желания на личността се формират от променящите се условия
в икономически план и развитието на индустрията. Съвременният свят от началото на
новото хилядолетие се характеризира с интензивни потребности от бързина и
гъвкавост, с нарастваща пазарна конкуренция, турбулентност, непрекъснати промени
и несигурност. Това е светът на глобалната технологична икономика (Arthur et al., 1999).
В този смисъл се променят потребностите и изискванията на професионалните области.
Кардинално влияние в избора на кариера имат проучването и разбирането на
икономическите фактори. Именно те дават отражение върху разпределението на
заетостта и безработицата. Изборът на кариера се допълва от развитието на личните
умения и адаптивност, които правят човек устойчив в една силно конкурентна среда.
Професионалното развитие дава посока и прави живота на човек
широкоспектърен. Човек е в състояние да усеща удоволствие от работата си, да бъде
горд и пълноценен в това, което прави. Ето защо изборът на кариера е изключително
важен за самоопределението на личността и за това как изглеждаме в очите на другите.
Едно от най-очакваните тълкувания за обвързаността на човека с кариерата е фактът,
че една немалка част от живота ни преминава в работа. Това неименуемо отнема голяма
част от енергията и времето ни.
Професионалната заетост формулира ежедневието ни и изпълнява основна роля
в изграждане на личността. Различните професионални длъжности обуславят
разнородни възприятия у човека за работата: отегчителна, стресираща, мотивираща и
др. Фундаментална характеристика на кариерното развитие е социалната
ангажираност. Етапите на професионално развитие оказват влияние върху всички
области на действие на личността: на семейните отношения например. За успешна
кариера е необходим баланс между работа и личен живот, добро управление и
планиране на всички дейности. Ефикасният контрол върху всички аспекти на действие
на личността допринася за кариерното благополучие на човек. Това дали човек се
чувства удовлетворен от работата си, измества фокуса върху психологическото
значение на кариерата.
Напълно резонно се появява и въпросът за необходимостта от кариерно развитие.
Отговор на този въпрос е твърдението на П. Александров: ‘‘всяка личност, достигнала
определена степен на зрялост, започва по силата на различни причини да се замисля
над професионалното богатство на обществото и да търси своето място в него. В
ранните етапи на психическо развитие децата все още не осъзнават социалната природа
на професионалната дейност, нейната необходимост за съществуването на човека и
обществото‘‘ (Александров, 1987, с.3).
Важно е да се направи разграничение между ‘‘работа‘‘ и ‘‘кариера‘‘. В тълковния
речник, думата ‘‘работа‘‘ се определя като физическа или умствена дейност за
произвеждането на нещо; труд, занятие. Докато кариерата означава много повече за
човек както във финансов, така и в психологически план. В тълковния речник
определението за кариера е следното: напредване в професията, издигане в служебната
йерархия. Съвременните работодатели са по-склонни да очакват техните работници да
придобиват допълващи се и разнообразни умения, за да заемат позиции, които изискват
множество умения и отговорности (Mangumn, 1996). Тенденциите в корпоративното
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преструктуриране и съкращения, свързани със сливането на компании и търсенето на
по-висок капитал, оказват силно влияние върху професиите, които до момента са
смятани за сигурни до живот (Hansen, 1993; Mangumn, 1996). Това засяга и
образователната сфера. Заедно са поставени пред предизвикателствата за вземане на
нови организационни решения. Човек има нужда да бъде улеснен в избора си на
кариера. Това включва съставянето на кариерен план, избор на подходяща работа,
подготовка за успешно кандидатстване за нея. От съществено значение е да се стиковат
добре всички аспекти на живота: образование, социален живот, личен живот
(Мерджанова, Я., Василев Д., 2011).
Сегашните обстоятелства, пред които са поставени младите специалисти, са
комплицирани и комплексни. От тях се изисква да са проактивни, бързо адаптивни,
гъвкави и устойчиви в конкурентна среда. Тези изисквания имат своите последствия
върху личността: стрес, умора. Оказват влияние и върху личния живот на човек:
създаването на семейство вече не е приоритет. Хората, които не могат да следват тази
динамика, съответно са ниско ефективни и остават без работа. Всички тези затруднения
водят до извода, че е необходима единна национална политика за кариерното развитие
на младите хора. Посоката за оптимален успех и развитие на младите е единство между
национална политика, образователни стратегии и превенция за намаляване броя на
безработните.
Основните фактори за моделирането на кариерния път са: глобализацията,
технологичният прогрес, динамиката на пазара на труда. Глобализацията води до т.
нар. експанзия търговските вериги. Автоматизацията на човешкия труд също е водещ
фактор, който измества квалифицираната работна ръка. Динамиката на пазара на
труда намалява усещането за сигурност в работата. Интернационализацията налага
различни организационни модели и нови изисквания за професионални умения. В това
международно поле на професионални предизвикателства човек има възможност да
развива своята кариера без граници. Всичко е въпрос на личен избор, правилно
планиране и ефективни резултати. М. Артър въвежда понятието ‘‘кариера без
граници‘‘, за да очертае прогресиращата мобилност и гъвкавост (Arthur, 1994). В
началото на 90-те години на XX в. повишаването и развитието в една структура беше
единствената алтернатива, тоест изкачване на професионалната стълбица. В
съвременните схващания за кариера се акцентира върху изграждането на
професионална мрежа, а не като стълба. Практиката за кариера без граници се отнася
до разнородните форми на мобилност. Артър, M. обяснява понятието ‘‘кариера без
граници‘‘ с шест основни характеристики: движение отвъд организацията, външно
утвърждаване, ангажираност в други професионални мрежи, премахване на
йерархични принципи за кариерно израстване, отхвърляне на традиционните
възможности за кариера и безгранични кариерни очаквания въпреки сегашните
ограничения. Главен мотив за смяна на работната позиция е съкращение или
предстоящо такова. В този смисъл човек се намира в несигурна ситуация. Друг важен
факт е, че кариерата се развива по бързо извън границите на организацията. За да се
избегне застой, се предпочита започване на работа в друга област. Важно е да се
придобиват разнообразни умения, което допринася за по-голяма ефективност на
работния кадър. В наши дни промяната на работата е много по-приемлива отпреди.
Установяват се съществени различия в разбиранията за кариера през XX в. и актуалните
кариерни модели. Професионалното развитие днес е без граници и хората преминават
през различни организации и сфери.
Представеното съдържание дава основание да се направят следните изводи:
- модификациите в актуалната обществена, икономическа и политическа картина
влияят върху трудовия и житейския път на човека. Вследствие на това всеки
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индивид има изградена различна ценностна система и подходи при избора и
развитието на своята кариера.
- технологичният прогрес допринася за възникването на нови професии за сметка
на други. Тази динамика създава чувството за несигурност на работното място.
Човек трябва да е адаптивен, непрестанно да се усъвършенства, за да запази
конкурентното си предимство на пазара на труда.
- фундаментално значение за успешна кариерна пътека имат: анализът на
личностните характеристики, изследване средата на развитие и организацията.
Правилното селектиране на информация, аналиът на данни, изготвянето на план
за действие оптимизира ефективността за успешна реализация.
Направените изводи могат да послужат като база за въвеждане на конкретни
практики във висшето образование за кариерно консултиране на студентите с цел
устойчиво преминаване от академична в професионална среда. Това би могло да улесни
студентите при вземането на кариерни решения за развитие.

1.
2.
3.
4.
5.
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СОЦИО-КУЛТУРЕН АНАЛИЗ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ГРУПИ И ТЯХНОТО
ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ЛАС ВЕГАС
Марчела Ж. Челебиева
Резюме: Статията представя социо-културен анализ на демографските групи и тяхното
влияние върху развитието на Лас Вегас.
Ключови думи: туризъм, Лас Вегас, демографски групи, поколения

Градът на греха. Градът на светлините. Световната столица на забавленията. Лас
Вегас е наречен с всички тези имена и всички те са достоверни. Многолик и неподатлив
на стандартни класификации град. Всяка година около 37 милиона посетители от целия
свят се събират в Лас Вегас, за да се насладят на удоволствията, които предлага: хазарт,
изключителни места за хранене, пазаруване и забавление, както и на приятния
пустинен климат. Интересно обаче е, че тези, които веднъж посетят Вегас, могат да се
върнат на място, което трудно биха разпознали.Градът е американска културна
забележителност и международна икона, но никога не е имал колебания или
притеснения да заличи част от миналото си и смело да опита нови подходи и тематики.
Станал е известен като място, което постоянно пресъздава себе се, и това е повече от само
чара на Лас Вегас: това е тайната, която увековечава съществуването на града.
Пресъздаването на града има свое собствено обяснение, а именно, че градът се
стреми да се обновява и настройва спрямо новите тенденции и интереси на хората,
които се променят с всяко следващо поколение. Без претенции за изчерпване на темата,
тази статия ще има за цел да проследи влиянието на различните демографски групи
върху развитието и промените в Лас Вегас.
В своята публикация „Различия между поколенията и техни проекции върху
процеса на учене“ Миглена Пенчева констатира, че общите исторически събития,
доминиращи ценности, ролевите модели и споделените норми на поведение,
икономическите и културните условия на средата формират специфични черти, които
събирателно се разглеждат като поколенческа личност. Тези черти са социални,
характерни за болшинството от представителите на съответното поколение, проявяват
се основно в групова среда и при взаимодействие с други хора. Тъй като тези
характеристики не са строго персонални, интензитетът на проявление на
поколенческите характерни черти варира при различните индивиди в рамките на една
генерация. Следователно, не е правилно всички хора от една поколенческа група да
бъдат поставяни под общ знаменател, но би могло да се твърди, че средата и времето
предпоставят за идентични проявления и характеристики.
Различните поколения могат да се разделят на следните демографски групи:
Таблица 1
Поколения от населението разделени по групи
Поколение

Начало

Край

Изгубеното поколение (The Lost Generation)
Междувоенното
поколение
(The
Interbellum
Generation)
Великото поколение (The Greatest Generation)
Тихото поколение (The Silent Generation)

1890

1915

Възрастов
диапазон
105 – 130

1901

1913

107 – 119

1910
1925

1924
1945

96 – 110
75 – 95
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Поколение „ Бебешки бум“ (Baby Boomer Generation)
Поколение Х (Generation X)
Микропоколение или Кръстосано покололение
между Х и Милениали (Xennials*)
Милениали (Поколение Y, следващото поколение)
(Millennials Generation Y, Gen Next)
i-Поколение/ Поколение Z (iGen/ Gen Z)
Поколение Алфа (Gen Alpha)

1946
1965

1964
1979

56 – 74
41 – 55

1975

1985

35 – 45

1980

1994

26 – 40

1995
2013

2012
2025

8 – 25
1–7

Поради обема на темата в тази статия ще бъдат разгледани накратко само шест от
поколенията, които засягат конкретно нашето съвремие и начина, по който те могат да
повлияят в развитието на един град по примера на Лас Вегас, а именно Великото
поколение, Тиxото поколение, поколение “Бебешки бум„ Поколение X, Милениали и
Поколение Z.
Великото поколение включва хора, родени между 1910 − 1924 г. Те преживяват
Голямата депресия и много от тях участват във Втората световна война. Те са тези, които
са реорганизирали света и са изградили нациите. Те са нашите прадядовци, израснали
без съвременни удобства като хладилници, електричество, телевизия, радио, самолет и
климатик. Те са поколението, което е вярвало, че работата в екип е най-добрият начин
за прогресиране. Бракът за тях е за цял живот, разводът и раждането на деца извън брака
са неприемлив грях.
Историята на Лас Вегас започва приблизително с появата на това поколение,
когато наблизо работещите миньори построяват форт, който е превърнат в “Лас
Вегаското Ранчо”. През 1902 г. е продаден на сенатор Уилям Кларк като част от проекта
му за построяване на железопътна линия между Сан Педро, Лос Анджелес и Солт Лейк
Сити. Обслужването на пътници започва веднага след завършването на проекта на 1-ви
май 1905 г. и само 2 седмици по-късно на температура 110 градуса (43 Cо) около 3000
човека са присъствали на търг за закупуване на парцели земя, на мястото, където днес е
центърът на Лас Вегас. Този ден се смята за рожденния ден на Лас Вегас.
През 1909 г. Законодателната власт създава Областта Кларк (от името на сенатора,
който построява железопътната линия) с Лас Вегас като областно седалище, давайки на
този малък град дребни канцеларски и лицензни услуги. Заселниците се обединяват в
идеята си да създадат различни бизнеси от банки до телефонни компании, започвайки
местната тенденция на развитие, която продължава и досега: пари и власт в няколко
ръце.
Федералното правителство вече е насочило вниманието си към пустинната звезда.
След две десетилетия от проучвания и преговори, седемта щата, поделящи реката
Колорада, стигат до консенсус за поделянето на водите й. Конгресът скоро одобрява
идеята и през март 1931 г. започва строенето на това, което преди е било наречено
Проектът на Болдърския Канъон – днес известно като Хувър Дам.
Влиянието на Лас Вегас в изпълнението на този проект е било огромно. Със
съвпадението му с Великата Депресия този период се характеризира с мигрирането на
хиляди души в Северна Невада в търсене на работа, като повечето от тях остават
завинаги. Работниците на Хувър Дамския проект живеят в Болдър Сити – федерален
резерват, създаден от правителството, за да ги приюти и контролира. Политиката на
резервата отхвърля всякакви видове пороци, поради което след всяко получаване на
заплата работниците, имащи нужда от разтоварване, са се втурвали към Лас Вегас. Те
обаче не са били единствени: Дори и когато Хувър Дам все още е в процес на
изграждане, стотици хиляди туристи са се трупали да видят т.н. “Осмо чудо на света”.
След като са го видели, те също са се отправяли към Лас Вегас.
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Друга федерална разпоредба носи на Лас Вегас още повече внимание, работни
места и жители, но последиците от нея са били неочаквани. В края на 1950г. атомната
енергетична комисия избира земя, северозападно от Лас Вегас, за опитно поле на
създадените атомни бомби. Властите и предприемачите на Лас Вегас превръщат този
феномен в туристическа атракция.
Това е началото на развитието на града атракция, което е своеобразен пример как
времето и нуждите на хората са определяли характера на града и неговите атракции.
Тихото поколение, известни също като Строителите, са хората, родени между 1925
− 1945 г. Те са преживели следвоенното щастие. Това е поколението, в което жените
остават у дома и се грижат за децата, докато мъжете се фокусират върху кариерата си.
Тези хора са дисциплинирани, самоотвержени и предпазливи.
Типичен пример за това поколение е и тогавашното население на Лас Вегас, а
именно тенденцията на бизнесмените винаги да опитват да построят нещо по-голямо,
по-ново, по-изключително и шокиращо от това, което техните конкуренти вече са
създали, което остава като тенденция на града и до днес. Тази конкуренция за пръв път
се усеща във връзка с продажбата на алкохол навсякъде, освен на териотията на Блок 16
(на 1-ва улица между Стюард и Огден) и в хотелите. Като резултат от това, много бизнеси
извън този блок, са прибавили просто стая, която обявяват за хотел, което узаконява
продаването на алкохол. Спречквайки се с тази конкуренция, по-рано създадените
пивници на Блок 16 обогатяват предлагането: и те добавят стаи, но за проститутки. Ето
как най-старата професия се е появила и в Лас Вегас, но по-интересното е, че борбата за
надделяване е това, което толкова рано е подтикнало града към предприемане на тази
стъпка, която сега се възприема като “типична за Лас Вегас”.
През 1931 г. като част от преднамерените усилия да привлекат посетители, които
биха харесали щата достатъчно, за да останат, инвестират и плащат данъци тук,
щатските законодатели приемат два закона, които променят коренно Невада. Единият
съкращава изискванията за съжителство при развод на 6 седмици, което е най-краткия
период в САЩ дотогава, а другият елиминира повечето рестрикции в хазарта. Всичко
това са примери за иноваторство, упоритост и фокусираност – типични за това
поколение черти, от които произлиза и наименованието „Строителите“.
Терминът „Бебешки бум” произлиза от английския термин „Baby boomer”, с който
се определят хората, родени след края на Втората световна война. В годините около 1945
г. войниците са се връщали от фронта обратно по родните места и животът е възвръщал
отново своя нормален ход. Създавали са се много нови семейства, а и хората стават понебрежни по отношение на връзките си, дрогирали са се, ставали са хипита, поради
което е имало голям бум в раждаемостта и именно децата, родени в периода 1946 – 1964
г., са т.нар. “бейби бумъри”. Те формират поколението „аз“, което става оптимистично,
ориентирано към работа в екип, себеправедно и егоцентрично. Жените се борят за
равенство чрез шума на феминизма, а разводът не се приема толкова драматично. Това
поколение е видяло изобретяването на телевизията. Това е поколението на Rock and Roll
музиката, Елвис Пресли, Битълс, Удсток, късите поли, жените барби.
Това е и етапът, в който Лас Вегас е в разцвета си. Това е времето, в което този град
напълно заслужено придобива наименованието „Световната столица на забавелнията“.
В периода от приемането на законите до 1958 г. територията на стария “Стрип” и
старият Център на града се превръща в огнище за създаване и осъществяване на нови
планове и проекти. Окуражени от успеха на “Ел Ранчо Вегас” (El Rancho Vegas) и “Ласт
фрoнтиер” (Last Frontier), инвеститори от други щати се местят тук и построяват хотели
като “Фламинго”, “Тъндърбърд”, “Дезърт Ин”, “Сендс”, “Сахара”, “Ривиера”, “Дюнс”,
“Ню Фронтиер”, “Роял Невада”, “Хасиенда”, “Тропикана” и “Стардъст” (Flamingo,
Thunderbird, Desert Inn, Sands, Sahara, Riviera, Dunes, New Frontier, Royal Nevada,
Hacienda, Tropicana и Stardust). Собствениците на тези обекти довеждат талантливи,
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всеизвестни изпълнители, които повечето от тях познават от дните им преди да се
превърнат в звезди с “големи имена”. Най-прочут е бил “Сендс”, който става известен
със своя “Рет Пак”(Rat Pack), апогей през 1960 г. , представящ певци като Франк Синатра,
Дийн Мартин и Сами Дейвис Джуиър. Появата на Елвис Пресли предизвиква
абсолютен бум в историята на Лас Вегас, а пианистът Либерачи изгражда лъскавия
облик на града, който се пази и до днес. През този период Лас Вегас е станал популярен
и като място за спонтанни сватби, поради което има стотици параклиси и църкви, в
които могат да се сключват бракове, но “Малката църква от Запада” е специална. За пръв
път е отворена в хотел “ Ласт Фронтиер” (TheLastFrontier) през 1942 г. Много известни
личности са сключили брак тук, сред които е и Елвис Пресли. Въпреки че с Пресила той
сключва брак в “Аладин”, “Малката църква от Запада” е мястото , където се жени за
Анн-Маргарет и което е заснето във филма “Вива Лас Вегас” (VivaLasVegas). Мики Руни
и За За Габор, Ричард Гиър и Синди Крауфорт, Фернандо Ламас и Арлийн Дал са едни
от многото известни личности, чиито бракове са сключени тук. След Втората световна
война хората са били отворени и жадни за забавления и емоции и Лас Вегас е бил
идеалното място за това.
Поколение X е родено между 1965 и 1979 г. Наричано още поколение „бебешки
провал“, тъй като по това време се наблюдава спад в раждаемостта. Децата от това
поколение израстват в ерата, в която компютрите едва се въвеждат в училищната им
програма. Това са деца, които се сблъскват с разведени родители, както и с такива,
ориентирани към кариерата си. По този начин те израстват с лимитиран достъп до
технологии, като се насочват към предприемачество. Не бързат да се женят, отворени
са към развод при необходимост и вярват в баланса между професионален и личен
живот. Според В. Иванова „През различните исторически периоди и различните
култури дефиницията е брак е различна..“ [1, с. 87]. Децата от това поколение желаят да
учат, да изследват и да дадат своя принос. Това поколение започва да се влияе от марки
и етикети. Те знаят какво искат, но нямат достатъчно възможност да го получат. Те са
изпитали първоначалното вълнение на музикалните видеоклипове, електронна музика,
хеви метъл, пънк, гръндж и хип хоп. Това е поколението на Nirvana, U2, Madonna,
скъсаните дънки и гръндж модата. Поколение X са силно чувствителни към каузи с
обществена значимост.
През този период Лас Вегас е уравновесен и готов за следващ бум. Хазартът е
легализиран и в други американски щати, поради което Лас Вегас също е трябвало да
се промени, ако иска да надделее над съществуващата конкуренция.
През 1973г. главният архитект на тази промяна − Стив Уин, откупува и
драматично обновява “Голдън Нъгет” (Golden Nugget). Но това е само началото. След
отварянето на “Мираж” (Mirage) през ноември 1989 г., Стив Уин поставя началото на
революцията в тази индустрия. Той не само е строял огромни обекти, по-големи от
дубликатите, които възпроизвежда, но и въвежда забавните шоу програми, които има
много по-висока цел от забавленията, представени на “Стрип”-а до този момент. Той
сключва и договор с илюзионистите Сигфрид и Рой, които са дългогодишни Лас
Вегаски изпълнители.
Следващата година врати отваря “Екскалибур” (Excalibur) със своята
изключително различна презентация. Новият хотел казино изобразява средновековна
Англия по времето на Цар Артур, докато пресъздадената джунгла в “Мираж” привлича
по-млади клиенти с по-малко финасови възможности. Чрез създаването на тези два
хотела несъзнателно се обособяват два маркетингови модела, към които се придържат
по-късно създадените обекти.
Настъпва изключителен бум!!! Уин издига “Трежър Айлънд” (Tresure Island),
който е олицетворение на свободата на пиратите, и “Беладжио” (Bellagio), който е
репродукция на града Беладжио в Италия. Корпорацията “Съркъс Съркъс” построява
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“Екскалибур” (Excalubur), “Луксор” (Luxor) и “Мондалей Бей” (Mandalay Bay). Техният
успех вдъхновява и други: Шелдън Аделсън и неговия зашеметяващ “Венишън”
(Venetian), който пренася посетителите във Венеция, Парк Палас с техния “Париж Лас
Вегас” и дубликата на Айфеловата кула и Киркориян с най-големия хотел на света до
тогава “ЕмДжиЕм Гранд” и “Ню Йорк – Ню Йорк”, които пък пренасят посетителите в
едни от най-известните американски градове – Лос Анджелес и Ню Йорк.
По този начин иноваторите на Лас Вегас опитват да привлекат интелигентното и
отворено към информация и технологии поколение, като събират всички световни
икони на една единствена улица – „Стрипа“, представяйки ги по необикновен и
ексцентричен начин.
Поколението Y /или Милениалите/ засяга хора, родени в началото на 1980 до
1994 г. Това поколение е по-малко имунизирано срещу марки или етикети, вместо това
схваща модата като постоянно променяща се тенденция. Това поколение е
самосъзнателно, има активен начин на живот, загрижени са за визията и тялото си.
Отворено за връзки, късен брак и приема сексуалността по различни начини и повече
от половината нямат деца. Те изпитват огромен академичен натиск. Представят си света
като постоянно развиващ се, поради което вярват в бързото и моментално действие. Те
са поколението на Yahoo, мобилните телефони, Google, Facebook, iPhone. С неограничен
достъп до информация, те предпочитат дигиталната грамотност. Склонни да бъдат
напористи, със силни възгледи. Поколението Y обича иновациите и постоянно търсят
нови и иновативни преживявания.
По това време Центърът на Лас Вегас се е сблъскал с проблем, който е съществувал
и в много други градове: загубата на бизнес и жители, които се местят към по-новите
части на града и към преградията. Въпреки всичко, тази част от града успява да остане
център на местното правителство, при което издигането на хотели продължава. Това,
което прави Центъра на Лас Вегас по-малко посещаван през 1980-те, с цел хазарт, е
разпръскването на казината из цялата долина. Изместването на фокуса от „Стрип“ – а
и светлините обръща погледа на ориентираното към активен и здравословен живот
поколение към природата и естесвените богатсва, които предлага територията около
Лас Вегас, а именно Големият Каньон, Долината на огъня, Каньонът „Червените скали“,
пустинята“ Мохаве“, планината „Чарлстън“ и други природни забележителности,
които привличат инвеститори, превръщащи ги в национални паркове, подходящи за
рекреационен и екотуризъм.
При поколението Y темите табу са все по-малко, а отвореният интерес към
сексуалността поражда и идеята за стриптийз баровете, които са сред атракциите на
града и до днес.
Мегарезортите от своя страна се концентрират върху създаването на невиждани
до този момент шоу програми, които да привлекат вниманието на търсещите емоции
млади хора. Комбинацията от акробатика и навлизащите по това време иновации на
електрониката са новият бум на „Стрип“-а, като за повечето от тях градът се доверява
на компанията „Сърк дю Солей“ (Cirque du Soleil ) .
През този преходен период Лас Вегас не иска да заличи и своята велика история и
хората, които са я създали, поради което отваря много музеи, съдържащи артифакти от
различни периоди и различни хора, сред които са музеите на Културното наследство
на окръг Кларк, на Либерачи, Елвис Пресли, Неоновите знаци и много други.
Поколение Z са хората, родени след 1995 г. Това е поколението, което познава света
с компютри и телефони. Животът им е преплетен с технологиите и са наричани
„технохолици“. С появата на компютрите и уеб базираното обучение децата оставят
играчките на все по-малка възраст. Нарича се KGOY поколение − деца, които порастват
по-малки. Те губят интерес към играчките и предпочитат електроника като мобилни
телефони и видео игри. Омръзнало им е да слушат за околната среда и за многото
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начини, по които трябва да я спасим. Те са пренаситени с марки. Това е поколението,
което ще експериментира с Google стъкло, наноизчисления, триизмерен печат и ще
види автомобили без шофьор. Те са изключително активни в интернет и в частност в
социалните мрежи. Хората от Поколение Z трудно задържат вниманието си.
Фокусирани най-вече към себе си и очакващи да получат незабавно това, което желаят.
Влияят се силно от т.нар. „инфлуенсъри“ в социалните мрежи. Видео с ревюта, обзори,
образователни насоки, класации, хумор и др. се консумират охотно от подобни
потребители. С това поколение започва и новата история на Лас Вегас, а именно
превръщането на пълния с дух и емоция град в град на електрониката и всички
технологии и иновации , които тя може да предложи.
Една от първите атракции, насочена към интересите на това поколение, е “Фешън
Шоу Мол” (FashionshowMall), който наподобява летяща чиния.

Сн. 1: Fashion Show Mall
Той отваря врати през юли 1997 г., като основната му идея е да бъде увеселително
място за деца. Собствениците на обекта, Бари Филдмен и Боб Унгър, го изграждат по
подобие на центъра Уорнър Брадърс в Манхатън и Sonyв Чикаго − като висок търговски
център. Центърът се слави с първото кино на “Стрип”-а, с голямата си зала за
електронни игри, с фирмените магазини на шоколодовите продукти “М&М/Марс” и
“Етел М Чоколейтс”и много други увеселителни атракции , което го прави едно от
любимите места на непълнолетните посетители на Лас Вегас.
Голямата промяна идва след построяването на комплекса „Сити Център“ (City
Center), който е на стойност 8,5 милиарда долара. Състоящ от 2400 апартамента, 4800
хотелски стаи, няколко небостъргача и луксозен търговски център.
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Сн. 2: Сити Център
Този комплекс демонстрира напредването на технологиите, като изумява с
многобройните си съвременни склуптури и инсталации от световно известни творци.
Този иновативен проект е способен да захласне дори и най-младото Z поколение, към
чиито интереси е ориентирано.
От представеното в резюме по-горе става ясно, че всяко поколение има своя
специфична житейска ситуация, отношение към света, технологична подготовка,
потребности и очаквания. Уникалността на Лас Вегас се състои в това, че той успява да
обедини в себе си многогодишна история и макар да се видоизменя според интересите
и нуждите на поколенията, градът съумява да запази историческия си облик и да не
заличи фигури като Елвис Пресли и Франк Синатра, които са го превърнали в
градлегенда. Лас Вегас и до днес е столицата на забавленията, в който всеки може да се
откъсне от ежедневието си и да се пренесе в света на светлините, лукса и неочакваните
емоции и изненади.
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ГЛЕДНИТЕ ТОЧКИ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНОВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПОСЛОВИЦИТЕ
Мюрвет Ебазерова
Резюме: Статията представя някои от специфичните особености на краткия фолклорен
жанр пословици. Анализират се резултати от проведено с 37 родители анкетно проучване
относно образователните възможности на пословиците. Във връзка с обобщенията са
направени изводи относно готовността на родителите да подпомогнат учебната и
извънкласната дейност на учениците от начален образователен етап при усвояване на
учебното съдржание за пословици в контекста на възпитателни и компетентностни
съвременни обучителни модели.
Ключови думи: пословица, анкета, образователен модел, образователни възможности.

Ефективността на процеса на обучение се характеризира с разнообразни
обучителни модели на работа: дидактически, психологически, логико-познавателни,
социологически, аксиологически и др. Като резултатни в съвремието се дефинират
обучителни модели, които системно и перманентно се съобразяват и с различните
познавателни стилове (когнитивни, интелектуални), съотносими и с различни модели
на учене. Рефлекторно учене (осъществено по модела проба – грешка), когнитивно
(осъществявано чрез понятия и връзките дума – предмет, дума – дума), интелектуално
(разчитащо на теоретични обобщения и логически отношения при систематизиране на
понятия). „Конструктивисткият дизайн на учене (теоретична основа на
интерактивното обучение) „отваря врати“ пред креативните учители, мотивирани да
обучават чрез разнообразни технологични модели, основани на активно включване на
ученика в процесите на придобиване на знание. Диалогичен образователен процес е
действително осъществим от учители професионалисти, които знаят кога и как да
променят поведението на обучавания по посока на активност (в мисленето,
творчеството, емоцията, рефлексията, споделеността и т.н.)“ [Георгиева 2020].
В контекста на гореизведените постановки статията концентрира внимание върху
конкретно учебно съдържание – пословиците – и анализира алтернативи за поефективното им усвояване от учениците не само като конкретно знание, а и като текст,
който задава речеви модели и ценностни парадигми, регулира отношенията между
хората върху основата на общоприети морално-етични и комуникативни норми.
Пословицата е частица от народното изкуство, което има специфични проявления. „В
него присъстват и музика, и изображение, и градеж, и слово, но в неделимо единство,
без елитарността на съвременните им аналози. Но всяка страна от тази симбиоза събира
в себе си чертите на националното, стиловото, жанровото и ги пречупва през призмата
на епохата и битието на хората“ [Златкова 2017].
Терминът пословица е заимстван от руски език през Възраждането. В нашия
народен език пословиците нямат свое наименование, затова народът ги е наричал
„стари приказки“ или „мъдри думи”. В културната история е запазен и терминът
„притча”, с които българите са наричали пословиците. Предполага се, че този термин е
проникнал в речта ни от черковно-славянската книжнина. В някои от старозаветните и
новозаветните книги се срещат много „мъдрости” и „притчи”, които с поучителните си
съвети и с краткия си езиков изказ, със силата на обобщението и образността си
представляват изречения, можещи да се нарекат пословици, например:
Вържи попа, да е мирно селото.
Който знае книга, той има четири очи.
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Човек без книга, пън недодялан.
Независимо с какво наименование се разпространяват дали като „стари приказки”
или „мъдри думи“, пословиците имат едно и също предназначение – да възпитават и
поучават, да правят речта по-жива, по-образнa и емоционална. Точно с тази цел народът
ги използва в разговорната си реч.
Пословиците се свързват с културната памет на един народ, осмислят се като
средство за народностна идентификация: „Пословиците и поговорките са неизменна
част от българското народно творчество. Те съпътстват българския народ през вековната
му история, предават се от уста на уста и спомагат за запазването и развитието на
националната му идентичност. Един народ, когато има много пословици, поговорки и
изобщо народно творчество, казваме, че притежава мъдрост“ [Барин 2016].
Пословиците са кратки словесни изрази, които имат преносен смисъл и са плод на
наблюденията и житейския опит на хората. Те могат да предадат съдържанието на едно
цяло произведение или част от историята на даден човешки колектив в едно изречение.
Пословиците черпят образи и идеи от бита на хората, от обществения и историческия
им живот, от фолклора. Създадени от народа въз основа на неговия светоглед и на
неговия огромен опит, разпространявани от представителите на народа, тези кратки,
пестеливи на думи изречения съставят основен и ценен корпус в устното народно
творчество.
Пословиците са образователно-възпитателен модел преди всичко с плана на
съдържателността си. Основен обект в тях са човешките добродетели или човешките
недостатъци. В обхвата на възхваляваната добродетелност най-често попадат [Сборник
2017]:
o трудът и трудолюбието на хората:
Трудът е за човека и здраве, и живот.
За лудо работи, за лудо не стой.
Работата краси човека, а мързелът го грози.
Без труд почивката не е сладка.
o добротата, човещината, добродетелността:
Познава се по лицето, че му е топло сърцето.
Добрият човек лошо не търпи.
Направи добро, че го хвърли в морето.
Хубост се на чело не носи, а човещина.
o достойнството и честта на човека:
За една чест живее човек.
Който работи честно, живее лесно.
Глава да падне, име да не падне.
o умът, човешката мъдрост:
Ум с пари не се купува, а най-много пари струва.
Всички хора са хора, но умните са по хора.
o гостоприемството на българина:
Гладен гост лесно се насища.
Госта гощавай, врага прощавай.
o предпазливостта:
Гори ли на комшията къщата, търчи да гасиш своята.
Не се качвай на дърво без корен.
Отваряй си очите на четири.
o смелостта и решителността:
Всяка земя по един юнак храни.
Веднъж, ама като мъж.
Рана юнака не грози.
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Немалък е диапазонът и на осмиваните човешки недостатъци или качества,
използвани за лична облага:
o мързелът и безделието:
Мързеливият два пъти оре.
Мързелът не оре и не копае.
Накарай мързеливия на работа, да те научи на акъл.
Мързеливият носи със себе си сиромашията.
o хитростта:
Хитрата сврака – с двата крака.
Девет пъти вода гази и пак сух излиза.
o алчността и скъперничеството:
Ако ръка дава, а сърце не дава, нищо не става.
От една овца две кожи иска.
o високомерието и горделивостта:
Когато го няма паунът, пуякът се надува.
На високо дърво само гарги кацат.
o глупостта и безумието:
В гора расло, трева пасло.
Не знае на две магарета сламата да раздели.
o двуличието и лицемерието:
Вълк в овча кожа.
Прекален светец и богу не е драг.
Народната философия намира своето място и в пословици, свързани с различни
абстрактни понятия:
o наука, знание, учение, образование – Корените на науката са горчиви, но плодовете
са сладки; Купи си ум с пари и го продай без пари; Без наука няма сполука.
o възпитание – Детето и кучето на каквото ги научат, на такова се научават.
o приятелство – Кажи ми кои са приятелите ти, да ти кажа кой си; Стар приятел
душманин не става.
o пиянство – От пияния и лудият бяга.
o скъперничество – Скъп на триците, евтин на брашното.
Примерите са показателни за тенденциите, че през годините народът възвеличава
трудолюбието, упоритостта в постигане на целите, обичта към човека, любовта към
свободата, почитта към старите хора и много други нравствени добродетели.
Едновременно с това народът осъжда всички пороци и привички, които унищожават
човешкото достойнство като: мързела, лъжата, глупостта, двуличието и др. Върху
принципа на утвърждаването или отричането пословиците защитават нравствените и
естетическите ценности на народа.
В съдържателния обхват на пословиците влиза и темата за семейните и
роднинските отношения, например:
Брат брата не храни , тежко му който го няма.
Комуто е харна жената, нему рай не трябва.
Зет като мед, син като пелин.
Женски език от турска сабя по-остър.
Пословиците въздействат не само с метафоричните си образи, лаконичната си
форма, а и с оригиналността на езика си. Придават на речта раздвиженост, живост,
емоционалност, колорит (Дорде вятър не повее, гората не се люлее; Който се мъчи, той се и
пъчи). Всеки ден понякога преднамерено, понякога спонтанно, човек употребява
пословици и винаги, когато се докосне до тези кратки, мъдри и поетични народни
изрази, го обхващат благоценни чувства. Хората изпитват удивление, задоволство и
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гордост пред таланта на народа да сътвори и натрупа през вековете такава огромна
съкровищница на мъдростта на поколенията, от която може да се гребе с пълни шепи
(Всяко зло, за добро. Блага реч железни врати отваря).
Днес в съвременната литература пословиците се срещат предимно в детската
литература – в авторизираните и в някои от авторските приказки, в басните;
оригинален компонент са и на литературата за възрастни.
Оказва се, че в своята специфика като текст и фолклорен жанр пословицата може
да срещне поколенията в различни плоскости – семейно-битова, образователна,
естетическа и т.н.
Нееднократно в научно-методическата литература е анализиран образователновъзпитателният потенциал на пословиците. Подчертавана е ролята им за развитие на
критическото мислене на обучаваните, на ценни техни качества като любознателност,
бърз ум, находчивост и др. [Георгиева 2020]. Върху основата на предлагани
образователни алтернативи са обобщавани функциите на пословиците и поговорките
за ефективизиране на уроците по литература: „Чрез използване на пословица или
поговорка в урока по литература, съотнесена към изучаваната литературна творба, се
обогатяват читатеските представи на малките ученици за възможностите за изразяване
на една и съща или подобна идея, мисъл с помощта на различни жанрове (чрез приказка
и пословица, чраз разказ и пословица, чрез басня и пословица и пр.). Същевременно
вместо чрез неуместни обяснения или отвлечени абстрактни формулировки на идеята
от учителя (което не се препоръчва в урока по литература) чрез пословицата, въведена
в урока, се затвърдяват впечатленията и читателските представи на малките читатели
от наблюденията над конкретното съдържание на изучаваното литературно
произведение. Тоест образите на героите от изучаваната литературна творба се
възприемат и осмислят по-задълбочено чрез образния и емоционално обагрен език и
чрез богатия подтекст и широкото обобщение на пословицата“ [Иванова 1993: 17].
Пословицата може да бъде успешно включвана като компонент на комплесните
упражнения в часовете по български език, където специфичната ù композиция,
оригинален език и лаконично-логичен семантичен план могат да допринесат за
„развитие както на декларативните и процедурните езикови знания, така и на речевото
поведение на учениците“ [Янкова, Добрева 2017: 95].
За проучване на отношението на родителите към този текст, източник на мъдрост
в живота и ценно образователно средство за нравствено възпитание, е проведено
анонимно анкетно проучване с 37 родители. Потърсен е отговор на въпроса доколко
целесъобразна е работата върху пословици за комуникативното, аксиологичното,
цялостното развитие на учениците от начален образователен етап. Въпросите питат за
честота на четене (от родителите за децата) на пословици; за използването при
всекидневното общуване в семейството на пословици и мотивирането на децата да ги
използват в речта си; за любими пословици на децата, за предпочитани модели за
запаметяване. Въпросите търсят ролята на пословиците за резултатност в учебния
родноезиков процес; проучват доколко налична е готовност у родителите и желание у
учителите/учениците да работят по проекти (например изготвяне на книга с
пословици и др.) във връзка с усвояването на горепосоченото учебно съдържание
(Приложение).
Специфична като структурираност и съдържателен модел, анкетата за родители
съдържа 11 въпроса. В анкетирането като респондентги се включват 14 родители на
ученици от първи клас; 18 – на трети клас; петима – на четвърти клас. Относно
наличността на книги с пословици в домовете на анкетираните родителските мнения
се разделят на две – в двете крайности да/не. Преобладават семействата, в които са
налице книги с пословици (62 %). Относно активността на родителите – четене на книги
с пословици в домовете – мненията се разпределят в четири групи (таблица 1).
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Таблица № 1
3. Четете ли на детето си пословици?
а) Да, винаги
б ) Да, често

в) Да понякога

г) Не, никога

1
3%

23
62 %

7
19 %

6
16 %

Само 19 % от родителите споделят, че никога не четат на децата си пословици.
Останалите 81 % застават зад мнението, че запознават децата си с пословици, макар да
правят това с различна фреквентност (19 % – винаги/често; 62 % – понякога).
В подкрепа на факта, че родителят може да бъде проводник на аксиологични и
поведенчески модели е фактът, че масово анкетираните родители мотивират децата си
да търсят и четат пословици (диаграма 1).
Диаграма № 1

76 % респонденти са категорични, че мотивират децата си по различен начин да
четат/използват пословици. За съжаление това никога не правят 24 % от анкетираните
родители. 84 % използват пословици при всекидневното общуване в семейна (битова)
среда. Не го правят 16 % от анкетираните родители – явно такива родители, които не са
осъзнали богатството на пословиците и възможностите им да разнообразяват и
емоционализират човешката реч, както и родители, неесплициращи чрез собствената
си речева практика силата на българското слово (таблица 2).
Таблица № 2
5. Използвате ли пословици за общуване в семейството си?
а) Да, винаги
б ) Да, често
в) Да понякога

г) Не, никога

1
3%

6
16 %

10
27 %

20
54 %

Част от въпросите предполагат проучване на запознатостта на родителите с
интересите и вълненията на собственото им дете (въпроси №№ 6, 7, 8, 9). По-малко от
половината респонденти (46 %) са категорични относно запознатостта си с любима на
детето им пословица (таблица № 3).
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Таблица № 3
6. Има ли любими пословици детето Ви?
А) Да
б ) Не зная
в) Няма

г) Не съм сигурен/сигурна

17
46%

10
27%

6
16%

4
11%

Доста разнообразни са отговорите на респондентите по отношение на познанията
им относно любима пословица на децата им. 46 % от анкетиранит твърдят, че децата им
имат любими пословици, а 11 % – че техните деца нямат любими пословици; 27 %
споделят, че не са сигурни за това; 16 % са откровени в твърдението си, че не знаят.
Отговорите по този въпрос е целесъобразно да бъдат разтълкувани и в контекста на
образователните перспективи. Добре е да се търсят образователни практики с участието
на родители, водещи не само и не толкова до усвояване на конкретното учебно
съдържание за пословици, колкото подпомагащи възприемането им като ефективен
комуникативно-речев модел и нравствено-възпитателно средство.
Въпроси от 7. до 11. предполагат отговори на родителите относно вижданията им
за образователните възможности на пословиците. Родителите считат, че пословиците
преди всичко са текст за развиване на ума (46 %), след това ги възприемат като интересен
модел на общуване (30 %). Видяната перспектива за игра чрез/с пословици в свободното
време от 30 % респонденти е показателна за възможността тези фолклорни текстове да
бъдат поставени в контекста на игровостта и забавността и в образователния процес по
български език и литература в начален образователен етап.
Родителите са категорични относно предпочитанията на децата към предложени
тематични групи пословици: а) за човешки добродетели; б) за човешки недостатъци; в)
за отношения в семейството; г) по друга тематика. 70 % от анкетираните твърдят, че
учениците предпочитат пословици за човешките добродетели; останалите
предпочитания към тематични области се разпределят между 30 %, съответно:
отношения в семейството – 24 %; човешки недостатъци и други тематични области – по
3 % (диаграма 2).
Диаграма № 2
Кои от пословиците биха допаднали най-много на Вашето дете?
вертикал - брой отговори
хоризонтал - предпочетена тематика

30
20
10
0
а)

б)

в)

г)

Потвърждава се изказано и от учителите мнение, че децата предпочитат
пословици за човешки добродетели. Озадачава неприетостта (според мнението на
анкетираните родители) от децата на пословици за недостатъци. Факт, който провокира
да се търсят технологични модели на работа, които върху основата на забавността
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извеждат посланията на подобни пословици и спецификата на предпочетената в тях
образност.
Доста разнообразно, но все в плана на полезността, е осмислена от респондентите
родители ролята на пословицата за развитието на детето (таблица 4).
Таблица № 4
7. За Вашето дете пословиците са:
а) игра за забавно б ) интересен модел за
прекарване
на общуване
свободното време
5
11
13%
30%

в)
текст
съобразителност
развитие на ума
17
46%

за
и

г)
друго
(посочете)
4
11%

Пословицата се възприема от родителя като текст, въздействащ и върху речта, и
върху ума, и върху игровостта и любознателността на детето. Прави впечатление, че
малък е процентът на родители, вписали друг коментар относно образователновъзпитателните функции на пословичните текстове. Макар и само четири, тези
отговори са разнообразни и се отнасят до: обогатяване на речта на детето; разбиране на
посланията на приказки, разтоварване на децата в училище.
Девети въпрос предлага няколко модела на построяване на пословици с включен
конкретен
пример
за
съответния
модел
(приложение).
Търси
се
предположението/наблюдението на родителите относно езиковия образец пословица,
най-лесно запаметяван от учениците. Като лесен за запаметяване модел на пословици
родителите извеждат римувания – 46 %. На второ място са изведени пословици,
конструирани върху модела на синтактичния паралелизъм – 30 %. На трето място
логично са поставени пословици, съдържащи старинни думи – 19%. На последно място
са поставени някакви други възможни структурни модели – 5%.
Оказва се, че родителите проявяват желание децата им да участват в проекти или
мероприятия в училище и 73 % дават съгласие да се включат в съвместна проектна
дейност по издаване на книга с пословици (таблица № 5).
Таблица № 5
10. Бихте ли съдействали на детето си да участва в училище в проект за издаване на
книга с пословици, събрани и илюстровани от учениците в класа?
а) Да
б) Не
в) Зависи
Защото...
27
2
8
11
73%
5%
22%
29,73%

Факт е, че само 29,73 % от респондентите споделят аргумент за подкрепящата
децата съвместна дейност на родител с ученик/ученици. Аргументите се отнасят найвече до формиране на чувство за колективизъм и отговорност пред екипа.
Доста високо е оценена ролята на пословиците в родноезикото обучение. 76 %
родители са категорични в отговорите си относно целесъобразното използване на
пословиците в учебния процес. Няма нито един родител, който категорично да заявява,
че не иска да се използват пословиците за постигане на образователни, възпитателни и
социализиращи цели. 24 % проявяват несигурност/колебание относно образователновъзпитателните им възможности.
Така представените данни, от една страна, са показателни за мнението на
конкретната родителска извадка, включена в изследването. Факт е, че респондентите
познават спецификата на текста пословица със съответстващите му съдържателни,
структурни и формални особености. От друга страна, подобни изследвания могат да
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подскажат съдържателните и технологичните модели на работа не само в часовете по
литература в начален образователен етап. Могат да бъдат ценен източник на идеи за
оригинални извънкласни съвместни мероприятия на родители и деца.

Приложение
Анкета за родители
Уважаеми родители,
Настоящата анкета е анонимна и се провежда с образователни цели. Моля Ви откровено
да споделите Вашето мнение по въпроси, свързани с използването на пословици в
обучението по български език и литература (БЕЛ) в начален образователен етап.
Оградете в кръг верния, според Вас, отговор на всеки въпрос.
1. В кой клас учи детето Ви?
а) 1. клас; б ) 2. клас; в) 3. клас; г) 4. клас.
2. Имате ли вкъщи книги с пословици?
а) Да;
б) Не.
3. Четете ли на детето си пословици?
а) Да, винаги; б) Да, често; в) Да понякога; г) Не, никога.
4. Мотивирате ли детето си да търси и да чете пословици?
а) Да, винаги; б ) Да, често; в ) Да, понякога; г) Не, никога.
5. Използвате ли пословици за общуване в семейството си?
а) Да, винаги; б) Да, често; в) Да, понякога; г) Не, никога.
6. Има ли любими пословици детето Ви?
а) Да; б) Не зная; в) Няма; г) не съм сигурен/сигурна.
7. За Вашето дете пословиците са:
а) Игра за забавно прекарване на свободното време;
б) Интересен модел за общуване;
в) Текст за съобразителност и развитие на ума;
г) Друго (посочете): ................................................................................................................
8. Кои от пословиците биха допаднали най-много на Вашето дете?
а) За човешки добродетели;
б) За човешки недостатъци;
в) За отношения в семейството;
г) Друга тематика (посочете): ..................................................................................................
9. Според Вас пословици от кой модел би бил най-лесен за запаметяване от Вашето дете?
а) Съдържащи старинни думи – Боса ходва хоро водва;
б) Конструирани по еднакъв модел – Дълбока вода брод няма, хубава мома род няма;
в) Съдържащи рима – Мъж и жена злъчка имат, брат и сестра глъчка имат;
г) Други модели (посочете) : .....................................................................................................
10. Бихте ли съдействали на детето си да участва в училище в проект за издаване на
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книга с пословици, събрани и илюстровани от учениците в класа?
а) Да;
б) Не;
в) Зависи.
Защото : ................................................................................................................................
11. Целесъобразно ли е използването на пословици в учебния процес по БЕЛ в начален
образователен етап?
а) Категорично да;
б) Категорично не;
в) Не съм сигурен/сигурна
Защото : ................................................................................................................................
Благодаря Ви за съдействието!

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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РАЗВИТИЕ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНО-ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА
УЧЕНИЦИТЕ ОТ V – VI КЛАС ЧРЕЗ ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
Петьо Д. Стефанов
Резюме: Статията разглежда функционалността на дигиталните технологии,
използването на които позволява да се създадат условия за развитие на индивидуалното
творчество на учениците. Дигиталният свят, в който живеем, поставя изисквания за
формиране и развитие на нови компетентности у подрастващите, възможност за
самостоятелност, за творческо мислене и за вземане на решения в практически ситуации.
В полето на образованието по изобразителното изкуство прилагането на дигиталните
технологии е предпоставка за излизане от традиционните образователни практики, като
се въвеждат нови методи и средства на учебна дейност за постигане на по-добри резултати.
Ключови думи: творчество, образование, технологии, дигитално, въображение, визуално
изкуство.

Творчеството изисква смелост.
Анри Матис
Креативността е процес на развитие и създаване на нови идеи, които да са полезни
за решаване на творчески задачи. Основната цел на образованието e формиране на
личностни качества, отношение към света и създаване на креативно мислене.
Училището е главна обществена институция, която трябва да запазва, стимулира и
развива креативните заложби на децата, да формира самостоятелно мислещи и
социално отговорни личности. В обучението по изобразително изкуство художественотворческата дейност е един от важните фактори за развитие на изобразителните
способностите на учениците в прогимназиалния етап.
Изясняването същността на понятия като „способности“ и „креативност“ е важно
за отговарянето на важни въпроси, свързани с приоритетните цели на учебновъзпитателния процес. Какви методи и похвати са необходими да прилагат учителите,
за да анализират кои способности имат потенциал за разгръщане за постигане на добри
резултати [1].
В специализираната литература от категорията психология има най-различни
определения за способностите. Причината е, че способностите не могат да бъдат
сведени до нито един психичен процес или негово свойство. Те са синтез от психични
свойства и качества на личността, свързват се с понятия като умения, знания, лични
качества, интелигентност, умствени процеси. Според Борис Минчев „...под способност
обикновено се подразбира потенциал за високи постижения от определен вид, който се
проявява у едни индивиди за разлика от други и може да се регистрира в поредица от
измерими белези на дадено поведение“ [4:175].
Способностите са тези качества, необходими за постигането на висок резултат от
изпълнение на дадена дейност. Благодарение на личностно-психическите им
особености се разграничава един индивид от друг. Знанията допринасят за доброто
изпълнение на редица дейности. Способностите и уменията на индивида са фактор,
чрез който с лекота и бързина се придобиват нови знания. Сами по себе си
способностите не могат да са първоизточник и първопричина за самите знания и
умения.
В психологията способностите се разглеждат в техните количествени и качествени
показатели. Качественият параметър се изразява в комбинация на психологическите
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свойства на човек, необходими за успеха при извършването на определена дейност.
Количественият параметър се отъждествява с нивото на надареност.
Способностите се разделят на две основни групи:
- общи умствени способности – отговарят на изискванията, които се поставят към
различните видове дейности, като се има предвид развитието на мисловните
процеси;
- специални – проявяват се в конкретни видове дейности (художествени,
изобразителни, литературни, математически, музикални, педагогически).
Като понятие креативността в България доскоро се отъждествяваше с думата
„творчество“. Произлиза от латински „creare“ – раждам, сътворявам, създавам,
произвеждам. Според Кеймбриджкия речник под думата „креативност“ (creative)
следва да се разбира „създаване или използване на оригинални и необичайни идеи“.
Въпреки че процесът на творчество е строго индивидуален и функционира по
различен начин при хората, природата на креативността може да се осмисли чрез
взаимно допълващи се теории, които Румен Стаматов обособява в четири групи:
- психометрични теории;
- систематични теории;
- генетични теории;
- структурно-функционални теории [8].
Предназначението на структурно-функционалните теории е да изяснят
креативния процес в стадиен модел. Те го обособяват в различни етапи на разгръщане.
Английският политолог и психолог Греъм Уолъс през 1926 г. в своята класика
„Изкуството на мисълта“ разделя творческия процес на четири основни етапа.
Подготвителен етап
Умът се подготвя за творческото решение, което изисква внимателно проучване и
мислене върху темата – независимо дали става дума за музикална композиция, ново
изобретение, математическа формула или творба на визуалните изкуства.
По време на подготвителната фаза проблемът се проучва във всички посоки, тъй
като творецът подготвя своя ум за генерирането на идеи. Това е процес на натрупване
на интелектуални ресурси, от които да се конструират новите идеи. Това е напълно
осъзнато и включва частично проучване, частично планиране, насочване вниманието
на мисълта в правилната посока.
Инкубационен етап
Следва период на зараждане. През този етап се позволява на идеите да се въртят в
ума, като се дистанцира от проблема, без да се мисли съзнателно. По този начин умът
преработва проблема и се активизира несъзнателният мисловен процес. За да се
провокира процесът на инкубация, след полагането на усилия по разрешаването на
даден проблем е необходима почивка, като се извършва друга дейност. Намаляват се
усилията, за да се предизвика просветление.
Етап на прозрение
Това е третият етап. Този етап по същество описва класическата „еврика!“ - момент
на прозрение, решението се появява изведнъж. Прозрението е внезапен проблясък,
който не може да се предизвика съзнателно. Ражда се идеята, плод на несъзнателната
преработка и търсене на асоциации и комбинации. Фактът обаче, че прозрението е цял
етап, показва, че по същество това не е само бърз момент на проблясък и ни помага да
разберем, че това е нещо, за което можем и трябва да работим за неговото постигане.
Третият етап е това, което повечето хора смятат за класическа характеристика на
творческия човек, но креативността е процес, който дори и творците могат да се научат
да управляват и възпитават.
Етап на проверка (верификация)
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По време на четвъртия етап идеята се тества, за да се определи нейната валидност,
оценява се, анализира и надгражда. След това се свежда до нейната точна и изчистена
форма, като се адаптира към реалността и към нейните изисквания, за да може да се
реализира на практика. Верификацията цели преодоляването и овладяването на
трудностите при осъществяването на идеята.
Ролята на креативността не се подлага под съмнение за творческото възпитание и
обучение на децата, резултатите от нея са многобройни – обществен прогрес, самоизява
и самоактуализация на личността, преодоляване на стереотипите в ежедневието и
работата, повишаване адаптивността при променящи се условия [3]. Креативността на
учителя в урока и творческите способности на ученика са взаимнозависими, както двата
субекта (учител и ученик) са свързани в рамките на единния и цялостен процес на
обучението. Активността на двата субекта на обучението е необходима предпоставка за
ефективното му осъществяване. За стимулиране и развитие на креативните заложби на
децата учителят трябва да е творец и да умее да провокира изследователя в ученика и
да го трансформира в последовател.
Прилагането на нови и разнообразни по вид методи и средства на учебна дейност,
които да водят до по-добри резултати, като се дистанцират от традиционните
образователни практики, е свързано с понятието иновативност. Дигитална
компетентност, дигитална креативност, иновации в образованието са понятия, които
в последно време са актуални и се свързват с интегрирането на дигиталните технологии
в образованието. Дигиталната грамотност не може да се отъждестви само с използването
на компютър или друго устройство, достъпът до тях не означава, че са налични нужните
умения. Ползването им за развлечение или общуване, а не за ефективно изпълнение на
конкретна задача с повишена стойност, не може да ни заблуждава, че подрастващите са
дигитално грамотни.
Компетентностите се определят като динамична съвкупност от знания, умения,
нагласи и отношения, които се придобиват в процеса на обучение. Чрез тях в конкретна
професионална област или дейност се постигат резултати, които сами по себе не са
знания или умения, а провокират подходящи реакции – адекватни поведения в отговор
на създалата се ситуация. Подходящата среда и придобитият опит в практиката
развиват способностите – компетентностите, които не са вродени в личността. Като
такава компетентността се основава на знанието и развитието. Тя е разбирана като
способност да се направи нещо по начин, удовлетворяващ определени изисквания.
Поведението на учениците отразява нагласите към знанието, а то от своя страна като
процес търси отговори на въпроси – какво, кога, къде, колко. Прилагането на тези
отговори, получени чрез знанието, изисква определени умения и компетенции.
Ключовите компетентности са комплекс от знания, умения и нагласи, които
помагат на учащите да постигнат личностно развитие и на по-късен етап от живота си
да се реализират професионално и да са пълноценни личности в съвременния свят. Те
са ключови, защото могат да се използват във всички възрасти и форми на обучение.
Ключовите компетентности са разделени на осем групи, като една от тях е в областта на
дигиталните технологии.
Концепцията за дигитална компетентност се появява едновременно с
технологичното развитие и необходимостта от нови компетенции в обществото.
Развитието на технологиите дава възможности за създаване на нови дейности и цели,
поради което значението на дигиталната компетентност непрекъснато се променя и
винаги трябва да се разглежда във връзка с настоящите технологии и тяхното
приложение. Под дигитална компетентност се разбира комбинирано използване на
знания, умения и нагласи, свързани с използването на дигиталните технологии за учене,
на работното място и за участие в обществото. Това включва визуална и
информационна грамотност, медийна грамотност, умения за създаване на съдържание,
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познаване на основните функции и употреби на различните устройства, софтуер и
мрежи за изпълнение на задачи, за безопасна работа в дигитална среда, за решаване на
въпроси, свързани с интелектуалната собственост и с компетентности във връзка с
киберсигурността. Уменията включват способност за достъп, ползване, филтриране,
оценяване, създаване и споделяне на дигитално съдържание с цел активно гражданско
участие, социално приобщаване и творчество, за управляване и защита на информация,
на данни, на дигитална самоличност, както и за разпознаване и ефективна работа със
софтуер, устройства, изкуствен интелект или роботи. Знанията са резултат от усвоена
информация, получена чрез учене като са свързани с познаване на възможностите на
дигиталните технологии. Нагласите представляват начини за мислене и мотивацията,
провокираща действията. Отношението ни към общуването, информацията,
развитието на дигиталните технологии, етичните ценности е свързано с нагласата ни за
възприемането и прилагането на дигиталните технологии.
В „Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното
възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.)“ се прави анализ на актуалното състояние на
българското училищно образование, като се поставят няколко основни проблема. Един
от тях е свързан с ориентираността на системата към запаметяване и възпроизвеждане,
а не към провокиране на мислене, самостоятелност и формиране на умения [5]. Тази
образователна система е практически насочена и тясно специализирана, поради което
развитието на творческите способности е значително по-слабо за сметка на
аналитичните способности [2]. Основна цел на обучението е запомнянето, а способ за
изпитване и контрол на знанията e възпроизведеното учебно съдържание. Това е
сериозен проблем на образователната система, която в съвременния бързо развиващ се
свят е изправена пред редица предизвикателства, едно от които е да се предложат
алтернативни възможности за учене и обучение, които постоянно да стимулират
креативността сред обучаемите. Значителният обем от “готови” знания вече не е
особена ценност и не са предпоставка за творческо мислене, за самостоятелност и
вземане на решения в житейски ситуации. Разнообразието, което предоставя
съвременната високотехнологизираната образователна среда, е предпоставка за
безбройни възможни обяснения на креативността при усвояване на познанието.
В прогимназиалния етап обучението по изобразително изкуство е свързано с
формиране на цялостен и задълбочен интерес към постиженията на художествената
култура. През този етап художественото образование се основава върху творческия
потенциал, индивидуалния опит и възможностите на всеки ученик за изразяване на
идеи и преживявания чрез различни изобразителни средства [9].
Възможностите за прилагането на дигиталните технологии в учебния процес в
прогимназиален етап се реализира чрез областта на компетентност – „Визуална
култура и електронни медии“. Обучението по изобразително изкуство по отношение
на дигиталните технологии е свързано с използване на техните възможности за
възприемане на изкуството и приложението им в творческата дейност на учениците.
В областта на компетентност „Визуална култура и електронни медии“ в учебната
програма за V клас по изобразително изкуство са заложени следните знания и умения,
който ученикът трябва да придобие:
- познава ролята на дигиталните технологии за създаване и разпространяване на
творби на изкуството;
- познава компютърна програма, подходяща за създаване и обработка на
художествени изображения;
- познава и се ориентира в информационни страници за изкуство;
- участва в културни инициативи и събития, като визуализира впечатления с
дигитални технологии;
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- познава основни ИКТ за проучване, систематизиране и представяне на
информация по значими социални теми, като прилага художествени средства;
- търси и участва чрез интерактивни мрежи в инициативи и дейности, свързани с
изкуството [9].
Дейностите, заложени в учебната програма за V клас, насочени към придобиване
на дигиталните компетентности, са:
- работа с компютър, като се запознават с неговите възможности за прилагане на
компютърни програми за проучване, систематизиране, обработване, архивиране
и ползване на информация за изкуството;
- прилагане на дигитални средства и технологии в творческия процес при създаване
на различни видове изображения и знаци;
- интерактивна употреба на информационно-комуникативни технически средства
за възприемане на художествени произведения и сбирки, виртуални посещения
на галерии;
- употреба на информационни и комуникационни технически средства за
презентиране на резултати от изобразителна дейност и проекти [9].
В учебника за V клас по изобразително изкуство от 2020 г. на издателство
„БУЛВЕСТ 2000“ в раздела „Изкуство и виртуална среда“ е предвидено запознаването
на учениците с нови понятия като „дигитално изображение“, „виртуална среда“,
„виртуална реалност“. В тема „Виртуална среда и дигитално изображение“ е заложено
учениците да усвоят знания, свързани с дигиталните изображения, като ги
разграничават от другите видове изображения. Също така и знания, свързани с
„виртуална реалност“ и пребиваване във „виртуална среда“. Използването на
графични редактори за създаване и обработка на изображения е застъпено в отделен
урок за упражнение. Изясняват се видовете графични редактори – програми за
растерна, векторна или фрактална графика. Учениците използват компютърната
програма Paint за създаване на изображения, която е достъпна за всички училища в
страната. „Създаване на дигитални изображения“ е урок за усвояване на нови знания
свързани с начините и етапите на рисуване с инструменти в програмата Paint.
„Обработка на образи – снимки и рисунки“ е урок за провеждане на практически
дейности за развитие на творческите способности и въображение. Усвояват се различни
начини за обработка на изображения по отношение на мащаб, преместване, огледален
образ, въртене, композиционно групиране на елементи, избор и редакция на цвят. Един
от уроците е на тема „Виртуална реалност – като в приказките“, който ще е актуален
още дълго време, обхваща знания за възможностите на виртуалната реалност, за
използваните устройства и технологията за създаване. Следващата тема в учебното
съдържание е „Информационни страници за изкуство“. Умения, свързани с
извличане на информация от интернет за разработване на творчески проекти по
изобразително изкуство. Използване на информационни страници за изкуство, за
разглеждане на галерии, музеи, виртуални изложби. „Интерактивни мрежи – диалог
за сътрудничество“ е урок за нови знания, необходими с водене на диалог и
сътрудничество чрез изкуство в интернет. Учениците участват с творчески проекти в
интерактивни мрежи за сътрудничество [6].
В областта на компетентност „Визуална култура и електронни медии“ в учебната
програма за VI клас по изобразително изкуство за заложени следните знания и умения,
който ученикът трябва да придобие:
- използва възможностите на дигитални технологии за възприемане на изкуството;
- създава художествени изображения чрез компютърна програма, като прилага
различни инструменти;
- разпознава и отразява по визуални характеристики обекти и ситуации, свързани с
различни културни традиции, и ги включва в дигитален художествен проект;
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- развива умения за толерантност към културното многообразие, като представя
свои идеи в дигитално произведение с текст и образ;
- създава художествени проекти по глобални въпроси на съвременния свят, като
използва дигитални средства;
- осъзнава културната идентичност и нейната роля като основа за отворено
отношение и зачитане на културното многообразие в изкуството [9].
Дейностите, заложени в учебната програма за VI клас, насочени към придобиване
на дигиталните компетентности, са:
- проява на лична отговорност за опазване на околната среда и здравето на човека
чрез участие в инициативи с творчески дейности и проекти;
- устойчиво използване на материали и ресурси в творчески дейности;
- решаване на социални проблеми за преодоляване на различия и неравенство
между хората, водещи до социална изолация и бедност чрез творчески дейности и
проекти [9].
В учебника за VI клас по изобразително изкуство от 2020 г. на издателство
„БУЛВЕСТ 2000“ в раздела „Визуални символи и знаци и дигитални технологии“ са
включени теми, свързани с усвояване на знания за иконичен знак и лого, какво
приложение имат иконичните знаци и символи в живота и изкуството. „Символи и
знаци – проекти с дигитални технологии“ е урок за създаване на проекти за символи
и знаци чрез дигитални технологии.
Прилагане на дигиталните средства и технологии в творчески процес за създаване
на различни видове изображения (образи и знаци).
В раздела „Изкуство и фотография“ учениците се запознават със същността на
дигиталната фотография, нейните възможности за създаване на художествени творби.
Познава жанровете и изразните средства на дигиталната фотография. В тема
„Фотографски изображения и компютърни програми“ е заложено усвояване на
знания, свързани с възможностите, които предоставят компютърните програми за
обработка на изображения. В урока „Фотографията като изкуство“ учениците
разглеждат фотографията като изразно средство в изкуството и като самостоятелен
жанр.
В раздела „Визуални проекти чрез интегриране на образ и текст“ учениците се
запознават с възможностите за използването на образ и текст в дигитален проект. Ролята
на печатните и дигиталните медии във визуалната комуникация и приложението на
шрифта и плаката в тях в урока за „Шрифт“ се разглеждат различните типове шрифт,
като се използват за създаване и оформление на страница с текст. В темата „Плакат“ се
изяснява неговата роля като средство за визуална комуникация, видове, структурни и
графични елементи, композиционни решения, избор на подходящ шрифт за
подчертаване на текст. „Дигитален проект. Образ и текст“ е урок за прилагане на с
дигиталните средства и технологии в творческия процес при създаване на различни
видове изображения. Учениците се запознават с елементите на дигиталния проект и
различните възможности за тяхното интегриране. „Дигитални проекти в
съвременния свят“ се определят като съвременна, динамична и предпочитана форма
за комуникация. Учениците разработват дигитални проекти, като изразяват своето
отношение към глобалните въпроси от съвременния свят. Изграждат се знания,
свързани дигиталните проекти относно неговото съдържание, етапите на създаване,
целева аудитория, начин на разпространение [7].
Междупредметни връзки изобразително изкуство и информационни
технологии V - VI клас.
Обучението по информационни технологии в прогимназиален етап е насочено
към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с учебния предмет,
с изграждането на дигитални компетентности на ученика и с приложението им в
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различни предметни области. Акцентът в обучението в V клас е върху формиране на
знания и умения за създаване и обработка на графични изображения. Разделът за
работа с графични изображения от информационните технологии е тясно свързан с
работата в часовете по изобразително изкуство. Рисуването на компютър е специфично
и се различава от традиционното, като тук е необходимо учениците да усвоят знания,
свързани с използването на графичните редактори. В VI клас се развиват умения за
обработка на графични изображения, използване на визуални ефекти за представяне
на информация, работа с текст [10].
Дигиталните технологии в нашето съвремие са едни от най-бързо развиващите се
и постоянно променящи се в хода на технологичния процес. Те са неделима част от
общата грамотност на съвременния човек, а в учебния процес се използват все по-често.
Приложението на дигиталните технологии в образователните практики по
изобразително изкуство е широко застъпено, но може да намери място и в други уроци
от учебната програма. Използването на нови и разнообразни по вид методи и средства
на учебна дейност би трябвало да е предпоставка за развитие на изобразително творческите способности.
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРИ
8−9 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ
Светла В. Жечева-Тупанкова
Резюме: Физическото развитие на човека е сложно и комплексно понятие, което може да се
разглежда като динамично изменящо се състояние от момента на раждането до смъртта
на човека. Целта на изследването е да се направи сравнителен анализ на нивото на
физическото развитие при 8−9-годишни ученици. Приложен е вариационен и сравнителен
анализи резултатите от които ни дават основание да твърдим, че при изследваната от нас
съвкупност получените разлики по всички показатели носещи информация за физическото
развитие, предимството е в полза на 9 годишните деца, като по пет от признаците
разликите са статистически значими.
Ключови думи: физическо развитие, ученици.

Въведение
В нашето съвремие с особена актуалност се откроява проблемът за съхраняване и
укрепване на физическото и психическото здраве на подрастващото поколение.
Навлизането на съвременните технологии във всички сфери на живота ни доведе до
минимална двигателна активност. Обездвижването, съчетано с нездравословно
хранене, доведе до трайни физиологични промени в подрастващото българско
население. Направените през последните години национално-статистически
проучвания показват, че 80 % от децата в Република България в детско-юношеската
възраст страдат от наднормено тегло и затлъстяване, плоскостъпие, гръбначни
изкривявания и т.н. Във времето този физиологичен дисбаланс води до сърдечносъдови заболявания, психически разстройства, поражения върху опорно-двигателния
апарат и много други.
Основна роля за ограничаване и премахване на негативните тенденции от този
процес се пада на физическото възпитание и спорта. Възмoжностите за двигaтелна
активноcт и участие в споpтни дeйноcти са прякo обвързaни cъс здравoсловното
съcтояние на учeниците. Физическото развитие и дееспособност на младото поколение
е тясно свързано със здравния статус, укрепването на здравето и повишаването на
жизнеността. Формирането на навици за системни занимания с физически упражнения
и спорт е инвестиция с дългосрочен социален, здравен и икономически ефект (5).
Физическото развитие на човека е сложно и комплексно понятие, което може да се
разглежда като динамично изменящо се състояние от момента на раждането до смъртта
на човека. Определянето му става главно с помощта на лонгитудинални наблюдения.
Три са основните морфологични белега, които определят физическото развитие на
човека: ръст, тегло и гръдна обиколка (3).
Стадият на детството се характеризира с интензивно биологично развитие,
свойствено за подрастващия организъм още от самото раждане. През този период
завършват промените, свързани с изправянето на човешкото тяло. Силуетът на детето,
лордозите и кифозите на гръбначния стълб се доближават по форма и по пропорции
до тези на възрастния човек (4). През детско-юношеския възрастов период протичат
съществени и динамични промени в етапите на физическото развитие.
Методика на изследването
Целта на настоящото изследване е установяване нивото и сравнителен анализ на
физическото развитие при 8−9-годишни ученици.
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Настоящото изследване беше проведено през м. октомври – м. декември 2020 г.
Предмет на изследване е физическото развитие на 8−9-годишни ученици от
начален етап на образование (2. и 3. клас).
Обект на изследването са основните признаци на физическото развитие.
Изследвани са 205 ученици от 2. и 3. клас на възраст 8 и 9 години.
За нуждите на изследването участниците в него са подложени на тестиране по 7
показателя (Таблица 1), които са обективен критерий за определяне на физическото
развитие.
Таблица 1
Изследвани показатели
№

Показатели

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ръст
Тегло
BMI
Гръдна обиколка-пауза
Гръдна обиколка - разлика
Хоризонтален разтег
Вертикален разтег

Мерна
единица
сm
kg
kg/m²
сm
сm
сm
сm

Точност на измерване
1.00
0,5
0,01
1.00
1.00
1.00
1.00

Посока
на
измерване
+

+
+
+
+

За реализиране на поставената цел и задачите на изследването са приложени
следните методи на изследване: обзорно проучване и антропометрия.
Резу
лтатите от изследването са обработени математико–статистически с SPSS 21, като е
приложен: вариационен анализ, сравнителен анализ чрез t-критерий на Стюдънт за
независими извадки при гаранционна вероятност P≥95 с критична стойност t a=1,97 и метод
на индексите.
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
За решаване целта и задачите на изследването изходните данни бяха обработени
с помощта на вариационен анализ. Резултатите показват, че и при двете изследвани
групи стойностите на показателите имат нормално и близко до нормалното
разпределение (1).
На таблица 2 са представени резултатите от приложения вариационен анализ на
изходните данни на учениците от 2. клас (8 години).
Таблица 2
N

Показатели

n

min

max

R

X

V

As

Ex

1.

Ръст

95

116.00

143.00

27.00

132.00

4.69

-0.654

-0.276

2.

Тегло

95

20.00

50.00

30.00

29.15

20.42

2.939

1.453

3.

BMI

95

12.43

25.51

13.08

16.71

16.19

2.223

1.383

4.

Гръдна обиколка−пауза

95

50.00

90.00

40.00

65.26

9.74

2.315

0.929

5.

Гръдна обиколка − разлика

95

0.00

11.00

11.00

5.94

32.94

0.462

-0.093

6.

Хоризонтален разтег

95

116.00

150.00

34.00

133.04

5.27

-0.029

0.031

7.

Вертикален разтег

95

145.00

184.00

39.00

167.26

4.72

-0.244

-0.022

Средни стойности и показатели на разсейване по изследваните признаци на
8-годишните ученици
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При анализ на Таблица 2 се вижда, че средният ръст на 8-годишни деца е 132 см,
като най-ниското дете е 116 см, а най-високото 143 см. Изследваната съвкупност е с доста
по-висок ръст от средната за страната, която е 130.6 за момчета и 129.4 за момичета. По
отношение на теглото, децата също се намират малко над средните норми за деца от
същата възрастова група (8 години), която е средно 28.00 кг. Според средната стойност
на индекса на телесната маса - 16.72, децата са в нормите за изследваната възрастова
група. Интересно е да отбележим, че при показател гръдна обиколка – пауза, която ни
носи информация за степента на развитие на гръдния кош, средната стойност е в
рамките на средната за страната – 65.26 см. Показателят, който ни дава информация за
функционалния капацитет на гръдния кош – „гръдна обиколка – разлика“, е с много
добри средни стойности – 5.94 см. Интересно е, че има дете със стойност 0 см, и дете с 11
см, което е доста голяма разлика за деца на 8 годишна възраст. При показател
„хоризонтален разтег“ се вижда, че средната стойност е малко над средния ръст, това е
нормално, защото децата са в период на бурен растеж, а при него израстването започва
първо от най-отдалечените части на крайниците– стъпала и китки.
На Таблица 3 са представени резултатите от приложения вариационен анализ на
изходните данни на 9- годишни ученици.
Таблица 3
Средни стойности и показатели разсейване
по изследваните признаци на 9-годишни ученици
N

Показатели

n

min

max

R

X

V

As

Ex

1.

Ръст

110

121.00

151.00

30.00

137.00

4.83

-0.499

0.148

2.

Тегло

110

20.00

64.00

44.00

32.93

21.30

4.147

1.490

3.

BMI

110

11.89

30.02

18.13

17.38

17.00

2.724

1.119

4.

Гръдна обиколка − пауза

110

55.00

100.00

45.00

67.05

9.62

5.554

1.480

5.

Гръдна обиколка − разлика

110

3.00

12.00

9.00

7.25

28.24

-0.546

-0.156

6.

Хоризонтален разтег

110

122.00

155.00

33.00

137.76

4.83

-0.085

0.167

7.

Вертикален разтег

110

155.00

198.00

43.00

174.85

4.71

0.376

0.590

При анализ на Таблица 2 установяваме, че средният ръст на децата вече е 137 см,
като най- ниското дете е 121 см, а най-високото 151см. И тук изследваната съвкупност е
с по-висок ръст от средната за страната, която е 135 см. По отношение на теглото децата
също се намират около средните норми за деца от същата възрастова група (9 години),
която е средно 31.00 кг. Според средната стойност на индекса на телесната маса − 17.38,
децата са в нормите за изследваната възрастова група. При показател „гръдна обиколка
– пауза“, средната стойност е в рамките на средната за страната – 67.05 см. Показателят
„гръдна обиколка – разлика“ също е с много добри стойности – 7.25 см, като най-ниската
стойност тук е 3 см, а най-високата е 12 см. Тук вече при показател „хоризонтален разтег“
средната стойност е колкото средния ръст, което показва, че в тази възраст по-голямата
част от децата нарастват по ширините на тялото. К4акто е известно в периода на бурен
растеж се редуват растеж по дължините на тялото с растеж по ширините на тялото.
На Фигура 1 е представен сравнителен анализ на разсейването на признаците на
физическото развитие при двете изследвани групи. От изведения коефициент на
вариация се наблюдава, че и двете групи са хомогенни по отношение на четири
показателя, които са свързани основно с дължините на тялото (ръст, гръдна обиколка-
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пауза, хоризонтален и вертикален разтег). По останалите три признака двете групи са
относително хомогенни, а по показател „гръдна обиколка – разлика“ групата на
8−годишните ученици високата стойност на коефициента на вариация (V5=32.94%) е
нехомогенна.

Фиг. 1. Разсейване на признаците на физическото развитие при 8 и 9 годишни ученици
За нуждите на изследването приложихме сравнителен анализ на средните
стойности на изследваните групи ученици. На Фигура 2 се вижда, че по всички
показатели 9-годишните деца имат по-високи стойности, което считаме, че е нормално
за този стадий на училищна възраст.
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Фиг. 2. Сравнение на средните стойности по изследваните признаци
Наличието на определени разлики между средните стойности на изследваните
признаци при двете групи обаче не ни дават право да се правят сериозни заключения,
преди да се провери достоверността на тези разлики. За целта показателите бяха
подложени на сравнителен t-критерий на Стюдънт за независими извадки. Критичната
стойност на сравнителния t-критерий на Стюдънт за независими извадки за двете
сравнявани групи при гаранционна вероятност P≥95 е ta=1,97. Резултатите от
сравнителния анализ са представени на Таблица 4.
Независимо че по всички показатели 9 годишните ученици имат по-високи
стойности, от Таблица 2 се вижда, че след прилагането на сравнителния критерийи
статистически значима разлика е установена само по пет показателя. Високата
емпирична стойност на t-критерия по тези показатели ни дава основание да считаме, че
9 годишните деца са значително по-високи, тежат повече, имат по-голяма гръдна
обиколка при дихателна разлика и по-високи стойности при хоризонтален и
вертикален разтег в сравнение с 8 годишните деца. Това ни дава основание, с висока
гаранционна вероятност (P≥95 %) да твърдим, че получените разлики при двете
възрастови групи са статистически значими, докато по два показателя наблюдаваните
различия се дължат на случайни причини.
Taблица 4
Сравнителен анализ и значимостта на разликите между 8 и 9 годишни
ученици по показателите на физическото развитие
Показател

Клас

n

Min

Max

X

S

V

As

Ex

t emp

8 години

95

1.16

1.43

0.27

1.32

4.69

-0.654

-0.276

6.143

9 години

110

1.21

1.51

30.00

1.37

4.83

-0.499

0.148

8 години

95

20.00

50.00

30.00

29.15

20.42

2.939

1.453

9 години

110

20.00

64.00

44.00

32.93

21.30

4.147

1.490

8 години

95

12.43

25.51

13.08

16.71

16.19

2.223

1.383

9 години

110

11.89

30.02

18.13

17.38

17.00

2.724

1.119

8 години

95

50.00

90.00

40.00

65.26

9.74

2.315

0.929

9 години

110

55.00

100.00

45.00

67.05

9.62

5.554

1.480

8 години

95

0.00

11.00

11.00

5.94

32.94

0.462

-0.093

9 години

110

3.00

12.00

9.00

7.25

28.24

-0.546

-0.156

6.Хоризонтален 8 години
разтег
9 години

95

116.00

150.00

34.00

133.04

5.27

-0.029

0.031

110

122.00

155.00

33.00

137.76

4.83

-0.085

0.167

8 години

95

145.00

184.00

39.00

167.26

4.72

-0.244

-0.022

9 години

110

155.00

198.00

43.00

174.85

4.71

0.376

0.590

1. Ръст
2. Тегло
3. BMI
4.Гръдна
обиколка
пауза
5.Гръдна
обиколка
разлика

7.Вертикален
разтег

-

4.128
1.695
1.986
4.660
4.938
6.696

Заключение
Признаците, характеризиращи физическото развитие, не се изменят, не нарастват
паралелно. Високият темп на прираст по един от тях не съвпада по време с високия темп
на прираст на друг показател. Пример за това са основите показател – ръст и тегло (4). В
предучилишна възраст до 5-6 години при децата се наблюдава първото по-сериозно
издължаване, после следва етап на увеличаване на ширините на тялото. Ръстът е найважния показател, за оценка на растежа, защото се определя преди всичко от влиянието
на ендогенните фактори. Pастежът е хармоничен, когато показателите за растеж и
развитие съответстват на нормите за възрастта.
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Както се установи в нашето проучване при 8 и 9-годишните деца се наблюдава
нормален хармоничен растеж по показателите, свързани с дължините на тялото – ръст,
хоризонтален и вертикален разтег, основните разлики са в дължините на тялото. По
отношение на ширините на тялото и индекса на телесната маса, различията между
двете възрастови групи се дължат на случайни причини.
Физическото развитие включва не само количествените, но и качествените
изменения (съзряването). На този етап от нашето проучване целта не е да се установява
влиянието на половите различия при физическото развитие на децата от съответната
възрастова група, затова изследваните лица не бяха разделени по фактора пол.
Физическото развитие се явява един от най-важните критерии за здравословното
състояние на човека. Оздравителните задачи в часовете по физическо възпитание и
спорт, са насочени главно към стимулиране и на физическото развитие и подобряване
здравето на децата (2).
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РЕДАКТИРАНЕТО И СЪВРЕМЕННОТО РОДНОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
В НАЧАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП
Снежина М. Цонева
Комуникативният и компетентностният подход променят образа на съвременната
образователна парадигма, поставят редица предизвикателства пред обучаващите и
обучаваните и намират същностно отражение в учебните програми и нормативните
документи, влияят върху заложените в тях очаквани резултати от обучението. Новата
образователна парадигма претърпява процес на трансформация, като в педагогически
аспект предполага личностна ориентираност – зачитане на правата на отделния
индивид, прилагане на диференциран подход при обучителната дейност с различните
по характеристики субекти. В дидактически аспект парадигмата се ориентира към
формиране и развитие на ключови компететности. Промяната в съвременната
образователна парадигма налага промени и върху изучаването на различните езикови
дялове, като акцентът се поставя върху раздела „Текст и общуване“, върху
прагматичните контексти на изучаване на езикови единици, категории, явления.
Основната цел на съвременното родноезиково обучение е насочена към развиване на
комуникативната компетентност на учениците, т.е. на „способността правилно да се
употребява езикът в процеса на комуникативното взаимодействие” (Пачев 1993:159).
При съвременните трактовки на термина комуникативна компетентност все повече се
акцентира върху прагматичните контексти, т.е. подчертава се необходимостта от
отчитане не само на предпочетеността на определен езиков код, а и това, какво може да
бъде казано, на кого, как да се построи, как да се интерпретира дискурсът според
социалните роли и ситуации, знанията и ценностните ориентации в речевото общуване
(Бойкова 2005: 93 – 94). При тълкуването на понятието в образователните контексти на
училищното образование се търси връзката между комуникативната компетентност на
двамата образователни субекти – учител и ученик. Комуникативните умения „са
съотносими и 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. Тези
характеристики обговарят изисквания към компетентностите (притежавани и
поставяни като цел) на участниците в педагогическия дискурс – учителя и ученика“
(Георгиева 2017: 408).
Целта овладяване на езика като средство за общуване предполага овладяване не
само на знания за текста, а и умения за речеви дейности, в основата на които е текстът –
четене, писане, говорене, слушане. Ценно по пътя на овладяване на езика като средство
за общуване е умението за редактиране, свързано с процеси на усъвършенстване на
собствената реч при съобразеност с дидактически задачи, книжовноезикови норми,
изисквания на социокултурния контекст, на конкретна комуникативна ситуация.
Овладяността на тази дейност от учениците още в начален образователен етап е фактор
за постигане на правилност и уместностност на речевата практика през целия живот на
човек. Безспорна е корелацията между понятията умения за редактиране – равнище на
езиковата култура. Понятието „редактирам“ /от лат. redaktus/ означава: преработвам,
преправям, довеждам в ред. Редактирането подпомага формирането на усет за
правилна, точна, ефективна и адекватна речева практика в и извън училище.
Редактирането е сложна логическа дейност, чрез която се усъвършенства чужд или
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собствен текст. Целта е писменото изложение да стане по-ясно, по-точно, да бъде
съобразено със съответните граматични и стилистични изисквания, без да се променя
основното му съдържание, ако текстът е чужд. А подобен тип дейности беспорно са
аспект от практико-приложната дейност на човек с добра езикова култура. В езиковата
практика много често се налага пишещият сам да преработва (редактира) собствен
текст. При саморедактирането авторът променя писменото изложение, като сам
преценява кое е излишно, невярно или е необходимо да се добави и може да направи
съществени промени и в съдържанието, и в основната мисъл. Отстраняват се допуснати
правописни, пунктуационни и стилно-езикови грешки, като се следи как се отразява
последователността от малки промени / на букви, думи, понякога цели изречения/
спрямо размера на целия текст/.
Теоретико-приложната значимост на дейността редактиране за провеждане на
качествено родноезиково обучение с висока резултатност може да бъде обоснована на
равнище цели и очаквани резултати, както и на равнище технологични модели за
постигането на резултати. Макар и неизведена като понятие в учебните програми по
български език за начален образователен етап, езиковата култура е безспорно очакван
резултат в контекста на разбирането ù като важна предпоставка за формиране и
развитие на ключовата компетентност общуване на роден език. В контекста на
изведените характеристики на редактирането и важността на уменията за
реализирането му за езиковата култура на хората логично е проецирането на проблема
в теоретико-приложната парадигма на училищното родноезиково образование. Тъй
като стилистичното обучение трябва да развива речевите умения на учениците, умения
да използват различни езикови средства за изразяване, успоредно с разбора и анализа
важно значение имат дейности, чрез които на практика се усвояват речеви умения и
навици. Особено значение имат уменията за редактиране, за стилистично адекватно
изграждане на речеви продукти.
Децата правят опити за редактиране на устен текст още в предучилищното
образование, където се работи по преодоляване на диалектни недостатъци, както и
въздействия върху езиковата практика на децата, предизвикани от интрефернцията на
българския и майчиния език при битуване в билингвална среда. Постепенно се полагат
основите на практическа дейност по създаване на правилна и адекватна на определена
ситуация речева практика.
В начален образователен етап продължава практико-приложната дейност по
редактиране, но към устната реч се добавя и работа върху писмената реч. Редактира се
не само и не толкова грешката на равнище дума, а и на по-високо равнище – изречение,
текст, като се отчита не само факторът книжовноезикова норма, а и адекватност на
речевия продукт съобразно характеристиките на конкретен социокултурен контекст,
конкретна комуникативна ситуация. Увеличава се броят на осъзнато използваните в
речта езикови факти. Обогатяването на речта не учениците става управляем процес.
Срещата с текстове, представителни за различни сфери на употреба (ежедневна,
естетическа, научна, публицистична), рефлектира върху уменията за редактиране по
посока на повишена резултатност и адекватност.
Редактирането като дейност се изучава и в теоретичен контекст, съобразен с
възрастовите особености на учениците, за да се повишат уменията им да поправят
правоговорни, правописни и пунктуационни грешки в собствената и чуждата реч.
Приложението на функционално-стилистичния подход в обучението, усоредно с
комуникативния предполага повишаване на прагматичните умения както за
редактиране, така и за продуциране на нормативно правилни и уместни на условията
речеви продукти (устни и писмени).
Редактирането като практическа дейност в начален образователен етап е
„надскачане“ на механичното запомняне. Предполага на практика да се осъществява
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обучителна дейност, образец на реализиран преход от знаниецентристки към
компетентностен подход. Дава възможност езиковите знания да се усвояват във
функционален план и да се преодолява излишният дидактизъм. Освен това
редакторската работа е дейност, която увлича децата, създава у тях самочувствие от
възможността да прилагат езикови знания в устна или писмена форма, активизира
тяхното мислене и създава условия за самостоятелна работа. Тази дейност може
ефективно да се използва за развитие на ключови компетентности в единство.
Всичко това предполага отговорност на учителите при усвояване на
горекоментираните умения, активност на учениците в процеса на формирането и
развитието им. Задължително е родноезиковоно обучение от тези учители да се
осъществява в контекста на нормативните изисквания. На пръв поглед в Държавните
образователни стандарти редактирането е изведено само с един аспект на знанията,
уменията и отношенията – ученикът „Редактира свой и чужд текст“. В учебните
програми са предвидени и следните знания, умения и отношения в раздела
комуникативна компетентност, съответно: Редактира свой текст (III клас); Редактира свой
и чужд текст (IV клас). По-задълбоченото осмисляне на изискванията към очакваните
резултати според учебните програми по български език за начален образователен етап
показва връзка на много други знания, умения, отношения с проблема за важността на
редактирането като аспект на речевата компетентност. По области на компетентност
могат да бъдат посочени съответно очакваните резултати:
 Езикови компетентности
 Прилага правописни правила за гласни и за съгласни звукове в различни
фонетични позиции.
 Образува правилно граматическите форми на изучените части на речта и
ги употребява уместно.
 Прави справка в тълковен речник за значението на определена дума.
 Употребява уместно в речта думи с близко значение и думи с
противоположно значение (синоними и антоними).
 Прилага различни начини за свързване на прости изречения в сложно
изречение.
 Образува различни по цел на изказване и по състав изречения в
зависимост от комуникативната ситуация.
 Оформя пунктуационно правилно простите изречения.
 Комуникативноречеви компетентности
 Използва речевия етикет при поздравления и обръщения.
 Прилага правилата за речева учтивост (благодарност, молба, съгласие,
несъгласие).
 Ориентира се в комуникативно-речевата ситуация (Кой говори? На кого
говори? Защо? Кога? Как? Къде?).
 Уместно употребява езикови и неезикови средства според
комуникативната ситуация.
 Пише под диктовка текст в съответствие с изучените правописни правила.
Към очакваните резултати за област на компетентност – комуникативноречева –
са включени и уменията за създаване на различни текстове (изучавани през съответния
образователен етап), както и владеене на практически правила за общуване в интернет
и чрез електронни средства. Гореизложеното позволява изводи в няколко посоки.
Първо, безспорно отредено е значимо място на редактирането на езикови единици и
модели от различни равнища. В контекста на цялостно очакваните резултати по роден
език за начален образователен етап е очевидна възможността за многоаспектното
усвояване на знания/умения за редактиране – като ценен добавъчен елемент в работата
по усвояване на различни учебни теми: Думата като речникова единица – II клас (Търси
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думи с правописни особености в правописен речник. Открива в речник думи с
несъответствие между изговор и правопис. Познава учебни речници.); Строеж на
думата и Създаване на текстове – III клас (Прави правописна проверка чрез сродни
думи. Прави поправка на съчинението по отношение на съдържанието и на езика,
включително правописа.); Текст и общуване – IV клас (Прилага различни начини за
поправка (редактиране) на текст – чрез заместване, добавяне, съкращаване, разместване)
и др. Видно е, че след началното ограмотяване в I клас, учебното съдържание за II, III и
IV клас насочва към знания и умения, свързани с редактиране на грешки. Акцентът е
поставен върху откриване на правописни грешки, обосноваване на причините за тях и
редактирането им. Във II клас е предположена работа по редактиране на ниво дума, а в
III и IV клас – на ниво текст.
Обучението по български език в трети и четвърти клас е по-целенасочено към
овладяване от учениците на знания за системата на съвременния книжовен език, за
езиковите норми и умения за нормативно правилно и уместно използване на езиковите
средства в зависимост от конкретната речева ситуация; предполага знания и умения за
редактиране. В учебната програма за трети клас правописът (и правоговорът) са
включени активно в учебното съдържание. По този начин се реализират целите на
обучението по български език, свързани с:
 „усъвършенстване на уменията на учениците да говорят и четат правилно и
изразително, да пишат грамотно и четливо;
 овладяване и задълбочаване на знанията за частите на речта (лични местоимения,
спомагателен глагол съм, глагол, съществително име, прилагателно име), за
видовете морфеми (представка, корен), за видовете изречения по цел на изказване,
за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми;
 усъвършенстване на уменията за възприемане и осмисляне на кратки по обем и
достъпни като съдържание значими произведения от българската, световната
класика и съвременната литература за деца и с образци на фолклора; за споделяне
на впечатления от чутото или прочетеното литературно произведение; за
самостоятелно четене на художествени и научнопопулярни текстове, подходящи
за възрастта;
 обогатяване на знания, умения и отношения, свързани с общочовешки ценности,
национална идентичност и общуване в мултикултурна среда;
 усъвършенстване на комуникативноречевите умения за създаване на собствен
текст с помощта на учителя по преживяна случка и по словесна опора;
 развитие на личностните качества и творческите способности на
третокласниците“ [Учебна програма Български език и литература за трети клас, в
сила от учебната 2018 – 2019 година].
В трети клас учебната програма включва знания от различни дялове на езика –
фонетика, морфология, синтаксис, лексикология и лексикография, като се поставя
акцент върху: звуковете (особеностите на правописа и правоговора на гласните и
съгласните звукове в различни фонетични позиции, частите на речта (лично
местоимение, спомагателен глагол съм), морфемите (корен и представка), сродните
думи, видовете изречения по цел на изказване (подбудително и възклицателно),
прякото и преносното значение на думата, синонимите, видовете учебни речници –
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синонимен и пр. Следващата таблица представя темите от учебното съдържание, които
имат отношение към разглеждания проблем за норми и нарушаване, езикови/речеви
грешки (в аспект и на редактирането, и на недопускането им).
Таблица № 1
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА НОРМИ, ГРЕШКИ И РЕДАКТИРАНЕ СПОРЕД
УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ТРЕТИ КЛАС
Теми
Езиково
обучение
Звуков състав
на думата

Строеж
думата

на

Части на речта
– спомагателен
глагол съм и
лични
местоимения

Думата
и
речниковото ù
значение

Компетентности
обучението

като

очаквани

резултати

от

Нови понятия

Разграничава ударена от неударена сричка.
Пише правилно буквите на гласните звукове с и без
ударение и в крайна сричка на думата.
Прилага начини за проверка на правописа на гласни в
неударени срички и на съгласни звукове в средата на
думата.
Прави разлика между изговор и правопис на неударена
гласна.
Пише правилно беззвучните съгласни с и т пред звучни
съгласни в началото и в средата на думата.
Открива несъответствия между изговор и правопис на
гласни и съгласни звукове.
Разграничава корена като най-важна значеща част на
думата.
Разграничава представката като словообразуваща част на
думата.
Разпознава сродни думи по общия им корен.
Открива правописни особености на сродни думи.
Пише правилно думи с представки.
Прави правописна проверка чрез сродни думи.
Разпознава думата съм като спомагателен глагол.
Определя лице и число на глагола.
Разпознава личното местоимение като част на речта,
която замества имена на лица и предмети. Образува
форми на лични местоимения.
Знае правописните особености на личните местоимения
аз, той.
Употребява правилно лични местоимения и формите на
личните местоимения за определяне на лицето на
глаголите.
Познава значението на частиците за образуване на
сравнителна и превъзходна степен на прилагателни
имена.
Пише правилно степенувани прилагателни имена и
прилагателни имена, които са с двойно (-нн-) в ж.р., в ср.
р. и в мн.ч.
Определя прякото и преносното значение на думата.
Разпознава синонимите като близки по значение думи.
Използва синоними за избягване на дразнещи
повторения.
Разграничава синоними от сродни думи.

група съгласни

корен
представка
сродни думи

спомагателен
глагол съм
лично
местоимение
степенувано
прилагателно
име

пряко значение
преносно
значениe
синоними
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Видове
изречения по
цел
на
изказване
възклицател
ни и подбуди
телни

Създаване
текстове

на

Подбира думи в съответствие с конкретен езиков
контекст.
Определя изречението, с което се изразяват чувства, като
възклицателно.
Разпознава подбудителните изречения за заповед, молба,
съвет, забрана.
Разграничава
подбудително
от
възклицателно
изречение.
Преобразува подбудителни и възклицателни изречения.
Оформя
пунктуационно
правилно
края
на
подбудителни и възклицателни изречения.
Пише съчинение по зададената тема, като се придържа
към нея.
Използва
факти
и
идеи
от
нехудожествен
(научнопопулярен) текст при писмен отговор на
поставен въпрос.
Прави подробен писмен преразказ на кратък
художествен повествователен текст.
Съчинява писмен текст по преживяна случка и по
словесна опора (предложен литературен герой).

възклицателно
изречение
подбудително
изречение
удивителен знак

ключови думи
съчинение
преразказ
лично писмо
редактиране

Тематичното разпределение на учебното съдържание за правописа на думите,
изреченията и текстовете като цяло се съотнася с очакваните като резултат езикови и
комуникативни компетентности от учебната програма, визирайки като очакван
резултат от обучението ученикът да владее езиковите средства, свързани с фонетични,
с морфологични, със синтактични и с лексикални явления; да ги използва уместно в
речевата си практика; да спазва изучените езикови правила; да има формирани
правописни навици по отношение на често употребявани думи.
Тематичното разпределение предполага при изучаване на правописните
особености на думите и правописните грешки преподавателят да избере броя часове и
вида на уроците, за да бъдат постигнати очакваните резултати относно формиране на
правописни знания и умения у конкретните третокласници, с които се работи. За да се
постигне трайно усвояване на знания за правописа на думите и изреченията, е
целесъобразно да се предлагат упражнения, насочени към затвърждаване на уменията
за правилно писане и произнасяне на морфемите в думите, за правилно образуване и
употреба на нови думи и форми на думата, правилно структуриране на изречения, за
откриване и редактиране на правописни грешки в чужди и в собствени текстове. Всичко
това способства за прагматизиране на обучението по разглежданите езикови проблеми.
Ето защо за създаването на навици у учениците при изучаване на правописните
особености при всяка от темите от учебната програма по български език за трети клас
чрез подходящи разнообразни упражнения и използването на алгоритми е необходимо
непрекъснато да се актуализират и затвърждават в единство знанията за правописните,
пунктуационните и съдържателните особености на думи, изречения и текстове.
На разглеждания проблем за езикови норми, грешки и редактиране е отредено и
заслужено място в учебната програма за четвърти клас.
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Таблица № 2
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА НОРМИ, ГРЕШКИ И РЕДАКТИРАНЕ СПОРЕД
УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС
Теми
Езиково
обучение
Изговор
и
правопис на
звукове и думи
в българския
език
Словообра
зуване

Думи
противопо
ложно
значение

с

Изреченията
по състав

Части на речта

Компетентности
обучението

като

очаквани

резултати

от

Разграничава твърди и меки съгласни звукове.
Познава начини за отбелязване на меки съгласни звукове.
Изговаря книжовно меки съгласни.
Изговаря книжовно думите без ударение.
Пише отделно думите без свое ударение (кратки
местоименни форми, частици, предлози, съюзи)
Познава сложните думи като образувани от два корена.
Образува сложни думи по различни начини.
Използва правилно сложни думи в речта си.
Пише правилно сложни думи.
Познава антонимите като думи с противоположно
значение.
Определя значението на антонимите в езиковия
контекст.
Разпознава антонимни отношения между думи.
Разграничава синоними от антоними.
Употребява уместно в речта си антоними.
Прави справка за речниковото значение на думи в
тълковен речник (включително и електронен).
Разпознава подлога като главна част на изречението.
Разпознава сказуемото като основа на изречението.
Познава простото изречение като вид изречение по
състав.
Разграничава просто от сложно изречение.
Ориентира се за простото изречение в състава на сложно
по броя на сказуемите.
Преобразува простите изречения в сложни и обратно.
Отделя със запетая простите изречения в състава на
сложното изречение.
Използва различни словоредни варианти в зависимост от
целта на изказването.
Разпознава пълен и кратък член на съществителното име
от м. р., ед. ч. чрез проверка с личното местоимение той.
Разграничава правилно глаголите в първо, второ и трето
лице, единствено и множествено число.
Прави разлика между изговора и правописа на
окончанията -а, -ат, -я, -ят на глаголите за сегашно време.
Определя сегашно, бъдеще и минало време на глагола.
Употребява правилно формите на глаголите с окончание
-а, -я или -м в първо лице единствено число.
Открива примери за съвместната употреба на
различните глаголни времена – сегашно, минало,
бъдеще.
Употребява правилно сегашно, бъдеще и минало време
на глагола.
Познава числителното име като част на речта.

Нови понятия
твърди съгласни
звукове
меки съгласни
звукове

сложна дума

антоними

подлог
сказуемо
просто
изречение
сложно
изречение

определителен
член
числително име
числително
бройно
име
числително
редно име
време на глагола
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Текст
общуване

и

Разпознава видовете числителни имена – бройни и
редни.
Пише правилно числителните имена.
Употребява правилно частите на речта.
Прави изказване по зададена тема, като се ориентира в
комуникативноречевата ситуация.
Прави устен преразказ на текст, като предава накратко и
последователно съдържанието му.
Разказва устно по картина от художник.
Отговаря писмено на поставен въпрос към художествен
или нехудожествен текст като посочва аргументи от
текста.
Съчинява текст, по аналогия и по словесна опора (две
думи).
Разпознава графически пряка от непряка реч.
Преобразува пряка в непряка реч.
Прилага различни начини за поправка (редактиране) на
текст – чрез заместване, добавяне, съкращаване,
разместване.
Употребява правилно букви и цифри при писане на
кратки електронни съобщения и писма.

съчинение по
аналогия
редактиране

Учебната програма за четвърти клас реализира основни цели на обучението по
български език и литература, свързани с:
 „усъвършенстване на уменията на учениците да говорят и пишат книжовно, да
четат и слушат с разбиране, да общуват резултатно;
 задълбочаване на знанията за строежа на езика и езиковите и речевите единици,
за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми;
 усъвършенстване на уменията за четене, възприемане и интерпретация на кратки
по обем и достъпни като съдържание значими произведения от българската и
световната класика в литературата и фолклора за деца;
 обогатяване на знания, умения и отношения, свързани с нравствени и естетически
ценности;
 усъвършенстване на комуникативноречевите умения за създаване на собствен
текст;
 развитие на личностните качества, познавателните интереси и творческите
способности на четвъртокласниците“ [Учебна програма за четвърти клас
Български език и литература, в сила от учебната 2019/2020 година].
Учебното съдържание, определено с учебната програма за четвърти клас, включва
знания от различни дялове на езика – фонетика, морфология, синтаксис, лексикология
и лексикография, като поставя акцент върху звуковете (твърди и меки съгласни звукове
и фонетичните им промени в потока на речта, особеностите на правописа на гласните
и съгласните звукове в различни фонетични позиции), частите на речта (числително
име, определителен член, степенуване на прилагателно име, време на глагола –
сегашно, минало и бъдеще), видовете изречения по състав (просто и сложно), частите на
простото изречение (подлог, сказуемо), редактирането.

81

Формирането на умения за редактиране в IV клас е основна задача в работата на
учителя, като вниманието се насочва към текста, към продукта на речевата дейност. Под
редактиране трябва да се разбира търсенето на най-подходящия от всички вариант за
да може изказът да се обогати и да се получи точно отразяване на мислите в устна и
писмена форма и резултатно предаване на информация от говорещо/пишещо лице
към възприемащо лице. Това предполага необходимостта в езиковото обучение да се
работи с текстове от различни стилове, но без пряко да се изяснява стилистичната
теория, а в скрит (неявен) вид да се включва в замисъла на всяко упражнение,
независимо какви езикови знания се изучават в конкретен момент. За да се редактира,
т.е. за да се потърси най-подходящият от всички изрази, четвъртокласникът трябва да
се ориентира в ситуацията на общуване. Когато учениците пишат, и особено когато
говорят в определена ситуация, те прилагат спонтанно езиковите правила. Определящ
в този случай е езиковият усет, според който се подбира най-сполучливият от
възможните варианти на даден израз, т.е. налице е проява на дейността редактиране,
която подпомага избора на езикови знания и прилагането им в конкретна речева
ситуация. Целта на редактирането е ученикът да осъзнае необходимостта от подбор на
изразни средства и да се формира умение да се прави автоматично такъв подбор в
процеса на общуване.
Важността от перманентно прагматично усвояване на дейността редактиране
доказва и съдържателната логика на урочните статии в учебниците по български език
за начален образователен етап.
Таблица № 3
УЧЕБНИК
1. Български език за 2. клас
С. Здравкова, Р. Влахова,
М. Сотирова, К. Бозаджиева
София: „Анубис“, 2017 г.
2. Български език за 2. клас
М. Герджикова, С. Вълкова,
Д. Василева,
А. Янковска – Сенгалевич
София: „Булвест“ 2000, 2017 г.
3. Български език за 3. клас
Р. Танкова, Е. Чернева, В. Иванова
София, „Просвета“ 1945, 2018 г.
4. Български език за 3. клас
С. Здравкова, М. Сотирова,
М. Ачева
София: „Анубис“, 2018 г.
5. Български език за 3. клас
П. Димитрова, М. Бончева,
Н. Петров
София: „Просвета плюс“, 2019 г.
6. Български език за 3. клас
Т. Борисова, Н. Димитрова,
С. Бенчева

УРОЧНА СТАТИЯ
 Правописен речник – стр. 73
 Изговор и правопис на думите – работа с
правописен речник – стр. 74
 Речници. Правописен речник. – стр. 58
 Речници. Правописен речник. – стр. 59

 Правилна употреба на думите. Редактиране. –
стр. 20
 Проверка на правописа с помощта на сродни
думи. – стр. 24
 Проверка на правописа чрез сродни думи – стр.
31
( раздел „Строеж на думата“ )
 Редактиране – стр. 98, раздел „Създаване на
текстове“.
 Мога да проверявам правописа на думите чрез
сродни думи – стр. 22
 Редактирам чужд и собствен текст – стр. 70
 Правописна проверка чрез сродни думи – стр. 29
 Редактиране на текст – стр. 98
 Редактиране на текст – стр. 99

82

София: „Булвест“ 2000, 2018 г.
7. Български език за 3. клас
М. Герджикова, С. Вълкова,
Д. Василева,
А. Янковска – Сенгалевич
София: „Булвест“ 2000, 2018 г.

8. Български език за 4. клас
М. Герджикова, С. Вълкова,
Д. Василева,
А. Янковска – Сенгалевич
София: Булвест“ 2000, 2018 г.
9. Български език за 4. клас
С. Здравкова, М. Сотирова,
М. Илиева,
М. Ачева
София: „Анубис“, 2019 г.
10. Български език за 4. клас
Т. Борисова, Н. Димитрова,
С. Бенчева
София: „Булвест“ 2000, 2019 г.

 Редактиране на текст – Упражнение - стр. 100
 Редактиране на правописни грешки – стр. 26
 Проверка на правописа чрез сродни думи – стр.
38
 Редактиране на повторения – стр. 51
 Редактиране на изречения – стр. 90
 Редактиране на текст – стр. 102
 Редактирам текст – стр. 142
 Редактирам текст – стр. 143
 Редактиране на текст – стр. 120
 Редактиране на текст – стр. 121

 Редактиране чрез съкращаване и добавяне – стр.
94
 Редактиране чрез заместване и разместване –
стр. 96
 Редактиране на текст чрез заместване и добавяне
– стр.103
 Редактиране на текст чрез съкращаване и
разместване – стр. 104
 Редактиране на текст. Упражнение. – стр. 105
 Редактиране на чужд текст – стр. 117

Прегледът на съдържанието на различни комплекти учебници по български език
за втори, трети и четвърти клас потвърждава действителното присъствие в голяма част
от тях на урочни статии за редактиране или целесъобразно включване на задачи за
редактиране в различни урочни статии. Резултатност от използването на един или друг
учебник е постижима при терминологичната коректност и научната достоверност при
представяне на даден езиков проблем. За успешното използване на учебниците като
помощно средство в процеса на придобиване на езикова култура, на умения за
редактиране допринася и прагматичният им контекст – т.е. предпочетените към
отделните уроци типове и видове упражнения, модели за визуализиране.
Предвидените задачи в учебниците за трети клас насочват вниманието към
затвърждаване на уменията за разграничаване на видовете морфеми и тяхната роля за
образуване на нови думи и форми, за осмисляне на словообразуването като механизъм
за обогатяване на речника, за значението на морфемния анализ при проверка
правописа на думите, за усвояване на правописни умения чрез редактиране на грешки
в ученически текст, за прилагане на езикови знания и умения при изграждане на текст
по ключови думи. Темата за звуковите промени също е поднесена с акцент върху
практическото овладяване на знания за взаимодействието в потока на речта на
свързаните звукове и промяната на изговора им, за фонетично обусловените редувания;
върху придобиване на умения от третокласниците да проверяват правописа на думи,
при изговора на които настъпват звукови промени. Целесъобразно използваните
разнообразни задачи за разпознаване на думи с несъответствие между изговор и
правопис, за проверка и овладяване на правописа на думи с неударени гласни,
обеззвучаване на звучни съгласни в края на думата и пред беззвучни, както и озвучаване
на беззвучни съгласни, анализиране на правописни особености, свързани със струпване
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на съгласни на границата между морфемите, както и при образуване на нови думи и
нови форми. Постепенно се формира умението за степенуване на прилагателни имена,
усъвършенства се умението за ориентиране в прякото и преносното значение на думите
в българския език. Учениците разпознават синонимите като близки по значение думи,
усъвършенстват уменията си за графически правилно оформяне на началото и края на
съобщителното, въпросителното, възклицателното и подбудителното изречение. В
уроците за упражнения се акцентира върху прагматичното усвояване на звуковите
промени, като се предлагат разнообразни задачи върху правопис на думи с разлика
между изговор и правопис, работи се върху значението на думите (речниково и
граматично), тоест прави се връзка с ролята на морфемите за словообразуването и
формообразуването, редактират се грешки и се осъзнава ролята на правописа за
осмислянето на текст. Интересни са и задачите за редакторска работа, но в обратна
последователност – учениците да търсят примери за грешки, с които да илюстрират
дадено езиково правило.
Предлагат се упражнения за затвърждаване на уменията за разпознаване на
словообразувателни морфеми, редактиране на грешки, за образуване и правопис на
сложни думи, което предполага подобряване на продуктивните умения. Има задачи,
насочени към усвояване на определителния член като формообразуваща морфема и на
нейния правопис, към разгръщане на работата върху речниково и граматично значение
на думата на текстово равнище, към развиване на продуктивни и рецептивни умения
за създаване на думи по модели и разпознаване и анализиране на морфеми. Тестовите
задачи и упражненията за редактиране на грешки допринасят за практическата
насоченост при изучаването на езиковите единици от различните езикови равнища. В
обобщителни уроци се предвиждат задачи, подпомагащи усъвършенстването на
уменията на учениците за правилен правопис по всички съдържателни теми за трети
клас по български език. Чрез морфемен анализ се проверява правописът на думи,
осмислят се правописни особености на думи в чужд и в собствен текст, обръща се
внимание на ролята на формообразуващите морфеми и конкретно на членуването на
думи от женски род, завършващи на щ.
Чрез лингвистичните упражнения от учебниците за трети и четвърти клас
учениците откриват несъответствия между изговор и правопис на гласни и съгласни
звукове и прилагат начини за проверка на правописа на гласни в неударени срички и
на съгласни звукове в края и в средата на думата, усъвършенстват уменията си да
проверяват правописа на съществително име, знаят кога да пишат -Н-или-НН- в
прилагателните имена.
Обучението в четвърти клас е операционализирано по посока на устното или
писменото изграждане на различни видове текст: подробен и кратък преразказ на
достъпен художествен и нехудожествен текст, разказ по картина на художник,
съчинение по начало, по аналогия и по две думи, писмен отговор на въпрос към
художествен и нехудожествен текст чрез използване на аргументи от текста, създаване
на текст чрез използване на факти и данни. Съществено място заемат учебните задачи
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за редактиране на собствен текст. Чрез предложените описателни алгоритми учениците
овладяват адекватни техники за продуктивна дейност. Реализираните междупредметни
връзки съдействат за пренос на езиковия опит в ситуации, характерни за различни
учебни предмети, и във всекидневното писмено общуване. Прилагането на програмата
в конкретна образователна среда предполага търсене на гъвкави функционални
решения за преподаване, учене, оценяване, съобразени с образователните потребности
на учениците във връзка с допускане на грешките в писмените текстове.
В някои учебни комплекти образователните възможности на редактирането не са
максимално ефективно използвани за постигане на очакваната според държавните
образователни стандарти резултатност. Наблюдава се недостатъчно практикуване на
дейността редактиране или нейното свързване с еднотипни/еднообразни модели на
работа. От друга страна, прави впечатление недостатъчната обвързаност на
редакционната дейност с адекватгността на създадения текст на условията на
пораждането му.
Направените теоретични изследвания и проведената практико-приложна
експериментална работа през учебната 2019 – 2020 година позволяват следните изводи.
1. Ориентираността на родноезиковото обучение към личността на детето, към
пълноценното интелектуално и социално формиране на малкия ученик
предполага обвързането на работата по правопис и редактиране с развитието на
писмената езикова култура на учениците, на комуникативната им компетентност.
2. Отговорността на началния учител за правилното организиране на този процес е
огромна. Това предполага не само отлични теоретични познания на този учител
за грешки и разновидностите им, а и ангажираността му с процеси на проучване
на равнището на правописната грамотност на учениците, с които работи.
3. Редактирането позволява усвояване на езика на практическа основа, допринася за
формиране и развитие на езиков усет, затова целесъобразно е обвързването на
процеса на практикуване на редактиране с активна и мотивирана за резултатност
дейност на учениците, осъществявана в интерактивен образователен контекст.
4. Ангажирането на учениците с процесите на повишаване на равнището на
персоналната езикова култура предполага овладяност на алгоритми за
редактиране различни типове книжовноезикови отклонения, на умения за
саморедактиране на текст [Георгиева 2018: 588 – 607].
5. Процесите на редактиране на чужд текст (текст на съученик) са свързани както със
знания за норми, грешки и редакторски процедури, така и с умения за изказване
на обективна, но и етично поднесена критическа бележка за справеността на
съученик с поставена редакторска, репродуктивна или творческа задача.
6. Поставена в подобен дидактически контекст, работата върху правопис и
редактиране формира не само правописна грамотност на учениците от началното
училище, а се превръща във важно условие за усвояване и на други ключови
компетентности в единство (дигитални, творчески, критически, рефлексивни и
др.).
7. Бавното и трудно създаване на система от правописни навици и умения за
редактиране на правописни и други типове грешки определя и необходимостта
да се реши въпросът за правописния минимум, който от своя страна може да
осигури дидактически обосновано йерархизиране на етапите в усвояването на
правописа в контекста на цялостното развитие на езиковата/комуникативната
култура на учениците.
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ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ИГРАТА ЗА УСВОЯВАНЕ НА
УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МОРФОЛОГИЯ В НАЧАЛЕН
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП
Татяна Горанова
Резюме: Статията представя колко важна е играта в начален образователен етап. С
помощта на играта учениците учат по-лесно и ефективно учебното съдържание по
морфология в начален образователен етап.
Ключови думи: образователни възможности, игра, обучение, съдържание, морфология,
начално образование.

Обучението по български език и литература още от начален образователен етап е
насочено към усъвършенстване на уменията на учениците да използват българския език
в устна и писмена форма на общуване, като непрекъснато обогатяват активния си
речник, упражняват правилния изговор и правилното конструиране на езикови
единици, овладяват и усъвършенстват уменията за четене и писане на български език,
изучават определени правоговорни, правописни и граматични норми на българския
език, които им позволяват да постигнат яснота и правилност на изказа. Съществен
принос за постигане на резултатност от обучението по роден език в условията на
компетентностна ориентираност има раздел морфология. Постигането на резултатност
относно усвоеност на морфологични единици и категории е възможно в условията на
много добро познаване на учебните програми по български език за начален
образователен етап. До ефективизиране на образователните модели и постигането на
повишена резултатност от прилагането им в начален образователен етап безспорно
може да доведе играта.
През началния образователен етап, независимо от навлизането и утвърждаването
на учебната дейност като водеща, играта продължава да заема съществено място в
живота на учениците. Тя е ефективен образователно-възпитателен модел и в
училищниния живот. Играта влияе върху развитието на подрастващите и се намира в
непосредствена връзка с другите видове дейности в училище. „Играта обогатява
познанията на децата, въоръжава ги с някои понятия, подпомага процеса на обучение,
улеснява достигането до изводи и узнаването на закономерности, формира поредица
от умствени действия и операции, неусетно развива волева регулация на поведението
им.“ [Витанова 1982: 110 – 111]. Играта е съзнателна и целенасочена дейност. При
игровата дейност децата си поставят определени цели, стремят се да ги постигнат,
правят усилия за това, изпитват радост от постижението или разочарование от неуспеха
и пр. „Централно и характерно за игровата дейност е създаването на „мнима“ ситуация,
заключаваща се в приемането на детето в ролята на възрастен, и нейното осъществяване
в създадената от самото дете игрова обстановка. За „мнимата“ ситуация е характерно
пренасяне на знанията от един предмет върху друг и действия, пресъздаващи в
обобщена и съкратена форма реалните действия в приетата от детето роля на
възрастния“ [Виготски 1984: 162]. Чрез играта детето най-рано се приобщава и към
обществените прояви, включва се в социалните взаимоотношения и започва да усвоява
обществения живот. Различните етапи на развитие на играта във възрастов и
индивидуален план я правят основен фактор за възпитание, обучение и развитие. При
обучението по различните учебни предмети в начален образователен етап е
целесъобразно използването на различни типове игри: творчески игри и подвидовете
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им: сюжетно-ролеви с трудови, разузнавателни, изследователски, военни, исторически
сюжети; строително-технически; игри драматизации – със сюжети от литературни
произведения); игри с правила – дидактични игри; подвиждни игри (сюжетноподвижни, щафетни, атракционни със състезателен характер, забавно-подвижни,
спортни).
В контекста на търсената резултатност от обучението по морфология в начален
образователен етап актуален е въпросът кои игри биха били резултатни и ефективни
като обучителна технология. Постъпвайки в училище, детето продължава да изпитва
желание да играе независимо от задълженията, които има в училище. За резултатност
по морфология, в контекста на по-цялостното компетентностно развитие на учениците
от начален образователен етап, могат да допринесат почти всички от споменатите погоре типове игри – творчески, спорно-подвижни, дидактични. Игрите са свързани със
ситуации, с човешки взаимоотношения, които развиват ценни личностни качества
(изборност, толерантност, етичност, колегиалност, търпение, инициативност и др.) и
положителни социални преживявания (симпатия и съпреживяване; състрадание и
съчувствие; приятелски чувства; нравствено съдържание на социалните преживявания
и др. под.).
Формирането и развитието на ценни качества е предположено от ефективното
участие на учениците в разнообразни игрови роли: зависими, ръководни, подчинени,
основни, епизодични, съподчинени и др. За социализацията и нравственото развитие
на обучаваните допринасят и игровите правила, „скрити“ зад игровата роля. Това прави
поведението на детето в играта вътрешно обусловено, а не регламентирано отвън.
Пресъздавайки действията и отношенията между хората, играчите се стремят към
действителна изява на собствените качества и форми на поведение. Тази промяна е
пряко свързана с развитие на самосъзнанието, самооценката и елементарния
самоанализ. Именно това е една от особеностите на творческата игра в училищната
възраст, която превръща игровата дейност в своеобразна школа за самовъзпитание.
Успешността на играта е свързана с речева дейност, и то с адекватна на конкретна
ситуация речева дейност. Създадените текстови продукти могат да бъдат последващо
активирани в образователна дейност по различни учебни предмети за постигане на
резултатност по сътветния предмет. Създадените текстове, проявените речеви умения
по време на училищни игри могат по подходящ начин да бъдат включени и в
родноезиковото обучение.
Разбира се най-подходящи за обвързване с родноезиковото обучение, и поконкретно – с обучението по морфология – са дидактичните игри, които включват
елементи от учебното съдържание по отделните учебни предмети. Дидактичната игра
е типична игра с правила, чрез която се решават интелектуално-познавателни задачи.
Тези игри могат да се използват като форма на обучение – пряко са свързани със
съответните учебни предмети в началното училище. Освен в учебната дейност, те
намират широко приложение в извънурочното време, предимно като самостоятелна
игрова дейност на децата – това са различните разновидности на интелектуалнопознавателните игри: въображаеми пътешествия, занимателни, атракционни,
настолни. Ръководенето на дидактичната игра се обуславя: от елементите на игровата
дидактична ситуация, от психологическата структура на играта, от преобладаващите в
конкретната игра форми на психическа активност.
Игровата дидактична ситуация се състои от следните звена:
Игрови задачи. Те са интелектуални, познавателни и водят към развитие на
умствени действия и операции, съответствуващи на съдържанието, включено в учебния
предмет. Активизира се познавателната дейност. Придобиват се и се затвърдяват
знания.
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Мотиви. Те лежат в процеса на играта и се обуславят от различните познавателни
интереси на ученика – според връзката на дидактичната игра със съответен предмет.
Цел – игрова, за непреднамерено усвояване на знания и интелектуално развитие
на ученика.
Както творческата игра, така и дидактичната игра има своя психологическа
структура, познаването на която определя методическите похвати за ръководене от
страна на педагога.
Замисъл. Той е свързан със съответна област на познание (математика, роден край,
български език и т.н.) или извършване на конкретни умствени действия и операции.
Съдържанието на дидактичната игра има няколко съществени характеристики:
Познавателност. Тя се определя от факта, че децата оперират с определен кръг от
знания, за да осъществят замисъла на играта. Затова дидактичната игра най-често
затвърдява или доуточнява придобити в учебната дейност знания.
Комплексност. Всичко онова, което ученикът е усвоявал по различен начин и в
различно време, се обединява в играта. Знанията и уменията се използвуват в единство.
Това дава основание дидактичните игри да играят роля на интегриращо звено с
отделните учебни предмети и различните видове дейност в начален образователен
етап.
Проблемност. В процеса на играта децата откриват нова систематизация на стари
знания, нова аналогия, нова диференциация, обобщават знания на нова основа.
Обикновено проблемът е онагледен, което го прави ясен за детето, а това стимулира
възникването на потребност от разкриване на неизвестното.
Игровото действие в дидактичната игра е съвкупност от различни видове
операции – сензорни, практически, двигателни и преди всичко – умствени.
Следователно отново се вижда възможността за използвуване на дидактичната игра като
свързващо звено между отделните учебни дисциплини – и особено в родноезиковото
обучение, важно и значимо за успеваемостта по всички останали учебни предмети в
училище.
Игровите действия могат да бъдат единични, еднократни за отделното дете или
да образуват система от действия за всяко отделно дете и за всички деца, участвуващи
като цяло в общата игра. Основен елемент в дидактичната игра е правилото (докато в
творческата игра основен елемент е ролята). Ето защо дидактичната игра е
представител на игрите с правила. Освен това правилото в този вид игри е открито
(докато в творческата игра е скрито зад ролята). Поради подчертаната значимост на
правилата за протичане на всяка дидактична игра е необходимо да се познават и
използвуват техните основни функции, а именно: като средство за ръководене на
играта; като средство за оценка на резултата; като средство за контрол над игровите
действия; като гледна точка за организиране на познавателния процес: избирателно
използвуване на наличните знания, търсене на нови знания, избирателно прилагане на
овладени умствени действия, търсене на нови варианти за прилагане на усвоени
умствени действия, комбинации и умствени операции.
Игровото правило е подчинено на замисъла на играта. Освен от игровата
дидактична ситуация и от структурата, ръководенето на този вид игри зависи до голяма
степен и от проявената психическа активност. В процеса на решаване на познавателна
задача, която в някои дидактични игри се превръща в проблем, се активизират
мисловните процеси – анализ, синтез, сравнение. Твърде голямо участие имат и
сензорните процеси (усещания, възприятия, представи). Затвърдяват се и се усвояват
нови сензорни еталони като „мерки“ за определяне особеностите на възприетите
обекти. Ползването на система сензорни еталони – цветовия спектър, геометричните
форми, музикалните звуци, езиковите елементи и др., обуславя проявата на качествено
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нов етап в развитието на процеса възприемане – детските възприятия стават по-пълни,
точни и диференцирани.
Дидактичната игра се отличава с целенасоченост, мотивираност и стимулира
детето за преодоляване на трудности; предполага развитие и на волевата дейност на
ученика. В случая от особено значение са „откритите“ правила на играта, тъй като
волевата регулация се състои преди всичко в умение да се постъпва в съответствие с
осъзнати изисквания и правила. Задължително условие при ръководенето на
дидактичната игра е да се обмисля словесният израз на игровото правило, тъй като
механизмът на волевото действие задължително включва словесно указание. Решавайки
познавателната задача, ученикът осъществява многократно структурата на волевото
действие, а именно: осъзнава целта; набелязва начин на изпълнение; избира подходящи
действия; преодолява трудности.
Дидактичните игри безспорно допринасят и за развитие на умения за контрол,
оценка и самооценка. Контролът и оценката изискват гледна точка, която да е във връзка
с правилата на дидактичната игра. Следователно, използвайки правилата, играещите
деца се учат да прилагат критерии за оценка и самооценка.
Известни са две основни разновидности на дидактичните игри – сюжетни
дидактични игри и дидактични, интелектуално-познавателни игри. Втората подгрупа
са най-лесно и ефективно приложими в родноезиковото обучение с оглед постигане на
резултатност при усвояване на учебното съдържание от раздел морфология. Основни
задачи на разглеждания подвид дидактични игри са придобиване и разширяване на
знания от съответната област – в разглеждания случай родноезиковото обучение
(обучението по морфология). Предполагат усвояване на умствени действия и операции,
специфични за различните области на знанието; развитие на мисленето и
въображението; формиране на качества на познавателна дейност на детето –
наблюдателност, съсредоточеност, аналитичност и др. Интересна разновидност на
интелектуално-познавателните игри, подходяща като форма за интерактивно
организирана извънурочна дейност на учениците, са игрите конкурси („Кой повече
знае?“, „Кой повече може?“ и др.).
Адекватният отговор на въпроса за ефективността на играта при постигане на
резултатност в обучението по морфология в начален образователен етап предполага
осмислянето му в контекста на темата за типовете и видовете упражнения в
родноезиковото обучение. Нееднократно в научно-методическата литература са
предлагани различни типове упражнения и е анализирана ефективността им за
усвояване на учебното съдържание от различните езикови раздели. Ефективното и
резултатно изучаване на частите на речта и техните инвариантни и вариантни
характеристики в начален образователен етап е осмисляно в контекста на
текстоцентричността [Георгиева 2017: 177 – 203; Кюркчийска 2017]. Предлагани и
анализирани са апробирани разнообразни предкомуникативни и комплексни
упражнения [Георгиева 2013; Добрева 2019: 80 – 120].
Разгледаните по-горе типове игри могат да се включат като разновидности на
различни типове комуникативни упражнения. Някои забавни игри могат да бъдат
адаптирани и използвани като предкомуникативни упражнения. Подходящи са такива
игри, които не актуализират само проверка на усвоени знания по морфология, а
проверяват в единство знания от няколко езикови равнища (както и правопис и
пунтуация на езиковите единици и форми). Предложените по-долу задачи са подбрани
от различни занимателни сборници [Вълкова-Чурлина, Димова 1989; Георгиев 1993;
Котова, Стоянова, Димитрова 1993; Владимирова, Пенчев, Мумджиев 1987; Гетова, Боев
1986: 32 – 36] :
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 „Избери ме вярно“
Цел: Затвърдявне на правописа на собствени и нарицателни съществителни
имена.
Материали: Ленти с написани изречения, от които липсват начални букви на
собствени и нарицателни съществителни имена, картончета с буквите на азбуката –
малки и главни за всяко дете.
Описание на играта: Учителят закача първата лента – „…офия е столица на
…ългария“. Учениците подбират необходимите букви и по даден сигнал ги вдигат.
Едно дете излиза и поставя липсващите букви върху лентата. Всички прочитат
изречението, а детето обяснява защо е избрало именно тези букви. Втората лента може
да бъде например: „Най-сладката …ума на света е …ама“ или „Рано е …адка ранила,
румено …ице измила“.
Играта дава възможност за най-различни комбинации и спомага за отработване
на правописни особености на частите на речта.
 Отгатни
Цел: Съотнасяне на съществителни имена към поредица прилагателни;
формиране на умения за съставяне на изречения; активизиране на въображението.
Материали: Листчета, на които са записани прилагателни имена (комплект от 10
– 12 листчета).
Съдържание: Класът се разделя на три групи. Определя се тричленно жури с по
един представител на всяка група. Ученикът чете написаните на листчето
прилагателни. Например: сиво, страхливо, скокливо. Вторият трябва да отгатне – за кое
съшествително тези прилагателни са най-подходящи – зайчето. Третият ученник трябва
да състави изречение, като използва изброените прилагателни и съществителното,
което определят:
„Зайчето е сиво, страхливо и скокливо.“
Журито определя кой се е справил най-добре в играта.
 Раз, два, три – ръката си вдигни
Цел: Разграничаване на съществителното собствено от съществителното
нарицателно; активизиране на вниманието.
Описание на играта: Водещият играта съобщава с равен глас съществително име,
например прилеп и брои „раз, два, три“. Тъй като съществителното е нарицателно, децата
не бива да вдигат ръка. Тези от тях, които вдигнат, напускат играта. Водещият
продължава – река, и т.н. Следващото съобщение е Рила. Тъй като това е съществително
собствено, децата са задължени да вдигнат ръка. Тези от тях, които не вдигнат, излизат
от играта. Побеждават учениците, които точно изпълняват правилата на играта.
Структурата на тази игра може да се използва с различни цели: при формиране
на знания за качествени и количествени прилагателни, за времената на глаголите, както
и за техни правописни и граматически особености.
 Колет със съществителни имена
Цел: Правилно членуване на съществителните имена от мъжки род, единствено
число; бързо ориентиране кои съществителни имена се членуват с -ят, -я, кои с -ът, -а.
Материали: Две красиво оформени кутии с надпис: на едната -ят, -я, на другата ът, -а, за всеки ученик – по две листчета, на които да могат да записват 2 – 3 думи.
Описание на играта: Класът се разделя на три групи. На учениците се раздават
листчетата, на гърба на които трябва да се запишат името на участника и номерът на
групата му. Учителят отбелязва, че трябва да изпрати колета със съшествителни имена.
Единият ще съдържа съществителни с окончания -ът, -а, а другият – с -ят, -я. На всяко
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листче ще се запишат по пет съществителни за всеки от колетите. По сигнал учениците
започват работа (около 2 – 3 минути). След като завършат, представители от всяка група
проверяват колетите и отделят „некачествените“ пратки. Отчитат резултатите. Класът
помага на сгрешилите правилно да подберат съдържание за колета.

кораб
а
хляб
молив
а
учител
кон
я
жител

-ът, а

-ят, я

-ът,
-ът, а
-ът,
-ят, я
-ят,
-ят, я

 Тъкачница
Цел: Упражняване на съгласуването на прилагателни и съществителни имена по
род и число.
Материали: Написани на дъската в две колонки прилагателни и съществителни
имена, различни по цвят маркери.
Описание на играта: В играта участват толкова ученици, колкото е броят на
прилагателните в колонката. Останалите деца преценяват правилно ли работят
състезателите. Всеки от участниците трябва да „изтъче“ плат от две подходящи прежди.
Водещият предлага да се „преработи преждата“, за да може да използва и тази, която е
останала (майки, дни, хора). На дъската се оформя трета колонка от прилагателни –
множествено число, за които не е характерна категорията род.
Играта може да се използва при съгласуване на съществителни имена (по род и
число) и глаголи (по число и време).

I к.
смел
топъл
скъпа
велико

II к.
хляб
майки
дело
рокля
хора
войник
дни

III к.
смели
топли
скъпи

 Лабиринт
Цел: Актуализиране на знанията за членуване на съществителни имена; развиване
на зрителния анализатор и пространствените представи.
Материали: Написани на дъската съществителни от мъжки род, женски род и
среден род, свързани със съответните пълни членове, различни по цвят маркери.
Описание на играта: Класът се разделя на две групи. Всяка група си избира по
трима представители (общо 6). На дъската се състезават по двойки. По сигнал с
различни по цвят маркери учениците очертават пътя до пълния член на съответното
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съществително по лабиринта. След това произнасят образуваната дума. Излиза втората
двойка, след нея – третата, като всички работят по аналогичен начин. Играта печели
групата, чиито представители първи завършат. Играта може да се проведе и с повече
представители от отделните групи. За тази цел лабиринтът трябва да включва повече
съществителни. Той може да се състави, като се напишат само по веднъж пълните
членове -ът, -ят, -та, -то и към тях водят пътищата на няколко съществителни имена.
По-различен вариант е, когато пътят на всяко съществително води до съответващ само
за него пълен член.
 Какъв (каква, какво) съм аз
Цел: Затвърдяване на уменията за съгласуване на съществителни с прилагателни
имена по род и число; активизиране речика на учениците; развиване на творческото
мислене.
Материали: Подходящи изображения, които изобразяват предмет, явление,
животно или растение.
Описание на играта: Под изображенията, закачени на дъската, са записани
съответни съществителни имена (според броя на групите). За определено време след
подаването на сигнал за започване учениците трябва да отговорят на въпроса „Какъв
(каква, какво) съм аз?“ в зависимост от рода на записаното съществително (броят на
отговорите по преценка на учителя трябва точно да се определи).
Играта печели групата, най-точно и правилно отговорила на въпроса.
II вариант: Класът се дели на две групи. Учениците от едната група съобщават
съществителни имена, а тези от другата група отговарят на въпроса. Печели групата,
допуснала най-малко грешки.
 Ловци без оръжие
Цел: Актуализиране, затвърдяване и проверка на знанията за съществителни
имена и глаголи; развиване на вниманието; възпитаване на точност.
Материали: Предварително подготвен текст, в който да се съдържат
приблизително равен брой съществителни имена, прилагателни имена и глаголи,
листове за всички участници.
Описание на играта: Класът се разделя на три групи. Представител на всяка група
изтегля листче, с което се определя какво ще ловува групата (съществителни имена,
прилагателни имена или глаголи). Учителят бавно чете избрания текст, а учениците
записват върху листовете „уловените думи“. Печели играта групата, „уловила“ всички
думи от съответната граматическа категория. Проверката на резултатите се извършва,
като няколко ученици от всяка група съобщават записаните думи. Победителите могат
да съставят подходящи изречения с „уловените“ думи.
Абстрактността на морфологичната материя може да бъде преодоляна и чрез
занимателни игри с подсилена визуализация по моделите, представени в „99 игри за
обучението по четене в 1. – 3. клас“ и „Главоблъсканици. Български език за 2. – 4. клас“
[Вълкова, Георгиев 1993; Котова и др. 1993]. Например:
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От предложените фигури постройте къща, прочетете образуваните думи и
съставете изречение. Целесъобразна е работата по групи – и то на състезателен
принцип.

Задачата може да бъде допълнена и със съзтезателен елемент за напълване на
вагони с определена част на речта.
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Безспорно резултатно е и обучение по морфология в контекста на забавната
граматика, на загадъчното и игрово задаване на въпроси за езиковите единици и
техните категории [Гетова, Боев 1986: 37 – 38]. Например:
I. Общи занимателни въпроси
1. Кое съществително тежи 100 килограма? (тон).
2. Кое съществително се образува от превозно средство и съюза „но“? (влак-но).
3. Кое съществително от среден род се образува от две ноти и частицата „не“? (си –
ре – не).
1.
-

II. Морфология
Кои сложни думи означават:
поминък на хора, живеещи край река или море (риболов, корабостроене);
място, където се събира много вода (водоем, язовир, водохранилище);
стена, в която се удрят вълните (вълнолом);
гара за самолети (аерогара);
вид валеж (снеговалеж);
строителни машини (бетонобъркачка).

2. За 1 минута можете ли да напишете по четири думи с представките при- и пре-?
(приижда, придойде, приказва, приготви, прикова, припомни, присъни, пристигна;
премина, предаде, преваля, прегледа, прескочи, преодоля, прегази, преговори). Задачата
може да се усложни с условие да се съставят само думи от определен клас
(съществителни имена, глаголи).
III. Части на речта
1. От буквите а, к, р, и образувайте съществителни имена по признаците:
- инструмент за копаене (кирка);
- речно или морско животно (рак);
- страна в Азия (Ирак);
- женско име (Ирка).
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Занимателността може да бъде допълнена с когнитивна (предкомуникативна)
задача за определяне на морфологичните характеристики на създадените думи.
2. Определете всички значения на прилагателните ярка, син, мил:
ярка (светлина) – ярка (кокошка)
син (цвят) – син (дете)
мил (спомен) – мил (чинии)
3. Ако образувате глаголи от съществителното наука, от синонима на желая и
антонима (противоположната дума) на омраза, от първите им букви можете да
напишете името на най-дългата река в света:
наука – научих
желая – искам
омраза – любов

Нил

Всички игри и игрови варианти са примерни. Те не са инвариантни модели.
Позволяват модификации в контекста на постигане на водещите цели на
родноезиковото обучение в начален образователен етап, и то при съобразеност със
специфичните особености на конкретни обучавани. Подобни игрови модели и
ефективното им използване в родноезиковото обучение са проява на професионализъм
и същевременно са провокация пред професионализма на съвременния учител по
български език в начален образователен етап.
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СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ КАТО ПОДСИСТЕМА НА
СОЦИАЛНАТА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ
Тодорка И. Ганева, Налян И. Хасан
Резюме: Социалното подпомагане е система, предназначена за ползване от определени
категории хора съгласно съществуващи неотложни нужди. Социалното подпомагане се
изразява в предоставяне на помощи в пари и/или в натура и оказване на услуги за
задоволяване на основни жизнени потребности на гражданите, когато това е невъзможно
чрез труда им и притежаваното от тях имущество. Социалното подпомагане се
предоставя по начин, който запазва човешкото достойнство на гражданите, и се основава
на социална работа, като се прилага индивидуален подход и комплексна оценка на
потребностите на лицата и семействата.
Ключови думи: социално подпомагане, социална работа, социални дейности, социална
политика, социални грижи.

Социалната политика е част от вътрешната политика на всяка една държава, която
е насочена към една специална област на обществото, наречена социална сфера.
Социалната политика представлява съвкупност от специфични действия,
осъществявана от различни политически институции в областта на социалната сфера
на обществото, имащи за цел реализация на определен позитивен ефект в съответствие
с възгледите на управляващите елити. Основната роля, която заема социалната
политика, се обуславя от обстоятелството, че тя е насочена непосредствено към хората
и точно там се получава позитивният ефект, тъй като тя спомага за създаването на
условия за човешкото развитие. Част от социалната политика е политиката в областта
на социалното осигуряване и подпомагане. Тази политика има за цел предоставянето
на определени социални услуги на социални групи със специфични потребности,
които подпомагат тяхното пълноценно съществуване и социалното им включване в
обществото.
Системата за социалното подпомагане представлява защитна структура, която
има за цел предоставянето на средства за съществуване на лица, които са изпаднали в
затруднено състояние и не могат на законно основание да придобият средства (от
трудова дейност, социални осигуровки или друго основание), необходими за своята и
на семействата им издръжка. Социалното подпомагане е система, предназначена за
ползване от определени категории хора съгласно съществуващи неотложни нужди.
Социалното подпомагане се изразява в предоставяне на помощи в пари и/или в натура
и оказване на услуги за задоволяване на основни жизнени потребности на гражданите,
когато това е невъзможно чрез труда им и притежаваното от тях имущество. Право на
социално подпомагане имат българските граждани, семейства и съжителстващи лица,
които поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини не
могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество, или с
помощта на задължените по закон да ги издържат лица, да осигуряват задоволяване на
основните си жизнени потребности. Социалното подпомагане се основава на социална
работа, като се прилага индивидуален подход и оценка на конкретните потребности на
лицата и семействата. Социалното подпомагане се извършва по начин, който да запазва
човешкото достойнство на гражданите.
Основната цел на системата на социалното подпомагане е да се осигурят с
определени ресурси, не задължително парични, на онези лица, които не са в състояние
по определени, независещи от тях причини сами да си ги набавят за сметка на собствени
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доходи. Тези ресурси гарантират съществуването на тези лица и техните семейства в
рамките на определени минимални граници. Характерно за социалното подпомагане
се определя съвместната дейност на хората, при която се поставят цели и се извършват
дейности за равностойно задоволяване на основните жизнени потребности на хората. С
него се разширява солидарността, то улеснява, подкрепя, спасява, спомага за
преодоляването или облекчаването на възникнали непредвидими, предварително
неосигурени с парични вноски рискове и дефицити в житейското съществуването на
отделни лица, семейства и групи. Според Б.Такворян-Солакян „самата икономика
престава да бъде само национална, а се превръща в глобална икономика със световни
пазари за стоки, услуги, работна сила.Най-стремително се глобализират финансовите
пазари, а най-бавно – глобалният пазар на работната сила [2, с.12]. Социалното
подпомагане включва комплекс от дейности, които се осъществяват на определен етап
от развитието на обществото с определени форми и механизми. Посредством него се
търсят начини и се осъществяват практически мерки за оказване на помощ или
предоставяне на безплатни или платени услуги на лица или групи от населението, с цел
да се задоволят техните потребности и се осигурят условия за нормалното им
съществуване и развитие.
Обекти на социално подпомагане са определени рискови групи в обществото
работниците и служителите, пенсионерите, безработните, децата и майките,
семействата, хората с ниски доходи, с увреждания, хората в неравностойно положение,
етническите и други социални групи. Субекти на социалното подпомагане са лица,
групи и институциите, органи, неправителствени организации, осъществяващи
съответните мерки на социалната политика.
В България, социалната политика е поставена на базата на законови норми. За
всяка категория нуждаещи се има нормативен акт, който урежда провеждането на
социална защита и/или подпомагане. Самото социално подпомагане е облечено в закон
и според този закон се изразява в предоставяне на помощи и услуги. Спрямо Закона за
социално подпомагане и правилника за приложение към него се уреждат обществените
отношения, свързани с гарантирането на правото на гражданите в Република България
на социално подпомагане чрез социални помощи и социални услуги. Законът има за
цел да гарантира подпомагане на гражданите, които без помощта на другиго не могат
да задоволяват своите основни жизнени потребности и в същото време да укрепва и
развива обществената солидарност в трудни житейски ситуации. Той цели да
предостави подкрепа за социално включване на лицата, които получават социални
помощи, и на лицата, които ползват социални услуги. Законът за социално подпомагане
подпомага в сферата на трудовата заетост безработните лица, които отговарят на
изискванията за получаването на месечни социални помощи и едновременно с това
насърчава предприемачеството в социалната сфера чрез предоставяне на социални
услуги от физически и юридически лица.
Социалното подпомагане се предоставя по начин, който запазва човешкото
достойнство на гражданите и се основава на социална работа, като се прилага
индивидуален подход и комплексна оценка на потребностите на лицата и семействата.
Българските граждани, чужденците с разрешение за дългосрочно или постоянно
пребиваване в Република България, чужденците, на които е предоставено убежище,
статут на бежанец или хуманитарен статут и чужденците, ползващи се от временна
закрила, са длъжни да полагат грижи за задоволяване на своите жизнени потребности.
Право на социални помощи имат българските граждани, семейства и съжителстващи
лица, които поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини
не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество, или
с помощта на задължените по чл. 140 от Семейния кодекс да ги издържат лица да
осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности. Право на социални
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услуги имат българските граждани, семейства и съжителстващи лица, за които след
оценка на потребностите се анализира, че се нуждаят от подкрепа с цел социално
включване и гарантиране на независим живот. От това право могат да се ползват и
чужденците с разрешение за постоянно пребиваване в Република България и
чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен
статут, и лицата, за които това е предвидено в международен договор. Характерно е, че
при осъществяване на социалното подпомагане не се допускат пряка или непряка
дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, етническа принадлежност,
гражданство, политически или други убеждения, религия или вяра, увреждане, възраст,
сексуална ориентация, семейно положение или произход, членуване в синдикални и
други обществени организации и движения.
В рамките на системата за социално подпомагане се реализират следните групи
дейности:
1. Предоставянето на определени целеви помощи (парични или в натура) за
покриване на някои първостепенни потребности на определени категории лица –
за изхранване, отопление, транспорт, отглеждане на деца, социална интеграция и
прочие;
2. Предоставянето на определени социални услуги на някои категории лица (деца в
риск и без родителска грижа, хора с увреждания, лица в неравностойно положение
и в риск, възрастни и самотни хора, бездомни лица и други). Това са т.н. социални
услуги в общността, каквито са: приемна грижа, центрове за временно
настаняване; социален патронаж; социален, личен асистент и помощник;
осигуряване на временен подслон (приют), кризисен център; преходно, защитено
и наблюдавано жилище. Според В. Илиева „възрастните хора трябва да имат
гарантирана възможност за избор на социални услуги и да бъдат подпомогнати
при вземане на решение при избор на услуга, която в максимална степен отговаря
на техние потребности“ [1, с. 67];
3. Настаняване и обслужване на определени категории граждани в заведения със
специално предназначение (специализирани институции) – домове за деца без
родителска грижа, домове за медико-санитарни грижи, домове за възрастни и
самотни хора, домове за лица с определени заболявания.
Финансирането на тези, а и на други дейности става за сметка на държавния или
на местните бюджети (на общините). В практиката на нашата страна през последните
години поради съществуващите затруднения по изпълнението на бюджетите на
общините преобладаваща част от дейностите по социалното подпомагане се реализира
за сметка на централизирани фондове от държавния бюджет. Такива са например
фондовете „Целева социална защита”, „Подпомагане на семейството”, „Рехабилитация
и социална интеграция на хора с увреждания” и др. Гарантирането на задоволително
ниво на социална сигурност се реализира посредством съвместното действие на
системите за социално осигуряване, и за социално подпомагане. В този смисъл те се
допълват взаимно и образуват една обща защитна мрежа. Тя действа приблизително по
следния начин: Ако някои лица, защитени от системата на социалното осигуряване
изпаднат в състояние на невъзможност да удовлетворяват своите жизнени потребности
поради ниските обезщетения, които се получават от нея или поради някакви причини,
въобще изпаднат от нея то тогава се налага да се намеси системата на социалното
подпомагане.
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Формите за социално подпомагане биват:
Месечни – право имат лицата или семействата, чиито доход за предходния месец
е по-малък от определения диференциран минимален доход. За основа при определяне
на размера на диференцирания минимален доход служи гарантираният минимален
доход. Този доход се определя от Министерския съвет и представлява гарантирания от
правителството минимален месечен доход, който трябва да задоволява основните
потребности на едно лице, живеещо само. Социални помощи се отпускат след преценка
на доходите на лицето или семейството, имущественото състояние, семейното
положение,здравословното състояние, трудовата и учебната заетост, възрастта, други
обстоятелства.
Целеви – месечните помощи са и целеви. Месечната целева помощ за заплащане
на наем за общежития и дневни жилища; ел.енергия, топлоенергия и т.н. Предоставят
се в натура. Еднократни – отпускат се еднократно в годината за задоволяване на
инцидентно възникнали здравни, образователни, битови и др. Ръководителят на
дирекция „Социално подпомагане” има право да определя еднократната помощ в
размер на 5 пъти гарантирания минимален доход.
Подпомагането в държавата може да има различни функции. Последните могат
да бъдат обособени в следните направления:
Като първо направление може да се определи защитната му функция. Защитната
функция е най-старата и първична функция на подпомагането. Два са основните й
компоненти: екзогенен – свързва се с необходимостта да се защити човекът и в частност
работникът от външни причини; ендогенен - означава защита на човека от причини,
коренящи се в него самия.
Второто му направление е при осъществяване на производствено-икономическата
функция. Тя изразява както преки, така и косвени въздействия на подпомагането върху
икономиката. От една страна, подпомагането оценява човека и неговите способности
като агент на производството. От друга страна, производствено-икономическата
функция на подпомагането се свързва с осигуряването на макроикономически ефекти.
Третото направление е обществено-политическата функция на социалното
подпомагане. Най-важният израз на тази функция е преобразуването на социалната
структура на обществото. В зависимост от характера и целите си подпомагането може
да предизвиква разместване на съществуващите класи и социални групи, да съдейства
за тяхното сцепление в името на национални интереси и ценности, или да действа
дезинтегриращо. Това направление се свързва непосредствено със следващата функция.
Четвъртото направление на социалното подпомагане се отъждествява с
разпределителните отношения в обществото.
Социалното подпомагане в България се нормира от няколко основни закона:
Закон за семейните помощи за деца: Според този закон семейни помощи при
бременност, раждане и отглеждане на деца", са отбелязани като едни от най – важните
точки, които са свързани с: когато доходът на бременна жена е по-малък или равен на
дохода на член от семейството, тя има право на еднократна помощ; при раждане на
живо дете майката има право на еднократна помощ; майка, която е осиновителка, има
право на еднократна помощ за отглеждане на близнаци; до навършване на 20 години
детето има право на месечна помощ при завършване на средно образование; отпускат
се месечни помощи при навършване на 1 година на детето.
Правилник за закона за семейните помощи за деца: според него право на месечна
помощ имат деца, които са на разведени родители и при самия развод между
родителите самите помощи за детето се предоставят под формата на пари или на
социални до навършване на пълнолетие.
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Ограните, които спомагат за провеждането на политиката за социално
подпомагане, биват: Министерският съвет, който определя държавната политика в
областта на социалното подпомагане; Министърът на труда и социалната политика,
който разработва, координира и провежда държавната политика в областта на
социалното подпомагане; Държавните органи, областните администрации, органите на
местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи
дейност в обществена полза, които създават условия и съдействат за реализирането на
програми и проекти в тази област; Агенцията за социално подпомагане, която се явява
изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика. Тя се
представлява и ръководи от изпълнителен директор. Към изпълнителния директор на
Агенцията за социално подпомагане се създава инспекторат; Териториалните
поделения на Агенцията за социално подпомагане са регионални дирекции за
социално подпомагане в областните административни центрове и дирекции "Социално
подпомагане"; Към Дирекциите "Социално подпомагане" се създават отдели "Закрила
на детето".
Държавната политика се осъществява в сътрудничество с областните
администрации, органите на местно самоуправление, юридически лица с нестопанска
цел. За по-ефективно прилагане на системата за Социално подпомагане е изграден
Съвет за Социално подпомагане, който е обществен консултативен орган към
министъра на труда и социалната политика. Този съвет вкл. представители на държавни
институции, организации на работодателите и синдикални организации.
Социалният работник от дирекция „Социално подпомагане“ в 20 дневен срок от
подаването на заявлението – декларация, извършва социална анкета в дома на
лицето/семейството по постоянен адрес. Изготвя социален доклад по образец с
мотивирано предложение за отпускане на помощ, нейния вид и размер или отказ от
подпомагане. Директорът на дирекция “Социално подпомагане“ в 7-дневен срок от
предоставяне на доклада издава заповед за отпускане или отказ на помощта. Лицето се
уведомява писмено в 14-дневен срок за издадената заповед. Ако е направен отказ за
отпускане на социална помощ, гражданите подават жалба чрез директора на дирекция
„Социално подпомагане“ до директора на Регионална дирекция за социално
подпомагане, като прилагат заповедта за отказ и други документи по преценка. Ако
директорът на Регионална дирекция за социално подпомагане също постанови отказ,
то той се обжалва пред Административния съд.
В обобщение, може да се заяви, че социалното подпомагане се изразява в
предоставянето на средства за съществуване на лица, които са изпаднали в нужда и не
са в състояние на друго законно основание (трудова дейност, социално осигуряване или
обезпечаване) да придобият такива за себе си и своите семейства. Според Н. Николов
„неизменно остава разбирането, че социалните дейности са специфична
професионална дейност, целяща да благоприятства по-добрата взаимна адаптация на
индивидите, на семействата и социалната среда, в която живеят“ [3, с. 383].
Социалните плащания, предоставени от подпомагането под формата на помощи
(парични или натурални), имат предназначението да гарантират съществуването им в
настоящето, а не в бъдеще време. Към социалното подпомагане в широкия смисъл на
понятието се отнасят и предоставянето на обществено организирани услуги под
формата на: осигуряване на храна и почистване на домовете, медицински услуги и
други на инвалиди и възрастни самотни хора, настаняването и обслужването на
възрастни и инвалиди от различни възрастови групи в домовете на системата
“Социални грижи”. Подпомагането на хора, изпаднали в затруднено материално
положение или нуждаещи се от обслужване, които не могат да използват друга форма
на социална защита, се осъществява за сметка на държавни бюджетни средства (от
местните бюджети и субсидии от републиканския бюджет). В преходния период поради
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затруднения на местните бюджети в България започна изграждането на
специализирани централизирани фондове за нуждите на подпомагането. Такива са:
фонд “Целева социална защита”, фонд “Подпомагане на семейството”, фонд
“Рехабилитация и социална интеграция”.
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