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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕНЕРАТОРА WOLFRAMTONES В ОБУЧЕНИЕТО ПО 
МУЗИКА В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ 

 

Александър Л. Байчев 

 

 

APPLYING THE WOLFRAMTONES GENERATOR IN MUSIC EDUCATION AT 

THE COMPREHENSIVE SCHOOL 

 

Alexander L. Baychev 

 

 

Abstract: The article discusses teaching students music by using a new type of technology to 

generate music. The software tools of the WolframTones generator is used for the training, which 

provides an intensive and productive music education process. Working with WolframTones is 

fun, engaging and stimulates students' creative thinking. In the process of training knowledge and 

skills related to the application of new technologies in music are acquired - creating an 

algorithmic musical composition. By including WolframTones in the learning process, the 

learning content is modernized, the students' achievements are increased and the quality of 

learning is improved. 

 

Keywords: education, students, music, algorithm, composition 

 

 

 

1. УВОД 

Приложението на новите технологии в музикалното образование има определяща 
роля за изграждането на модерно и съвременно образование и е едно от условията за 
успешно обучение.  

Приложението на информационните технологии в обучението е държавна 
политика на редица европейски страни, включително и България. Една от целите в 
Националната стратегия за учене през целия живот е създаване на благоприятни условия 
за обучение и развитие в системата на училищното образование чрез изграждане на 
модерна образователна среда, базирана на съвременни информационни и 
комуникационни технологии. Във  връзка с това се предлага модернизирането на 
учебния процес да се осъществява като се прилагат методически модели, разработени на 
основата на информационните и комуникационни технологии [5: 30].  

Новата епоха изисква многостранна променливост и гъвкавост на преподаване. В 
условията на формиране на ново информационно пространство, в сферата на 
образованието, традиционните системи за обучение трябва да се преобразяват. 
Необходимо е перманентно оптимизиране на образователните стратегии, за да може 
обучението да отговаря на новите тенденции в музикалното изкуство [4: 617].  

 

2. СЪЩНОСТ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРОБЛЕМ 

Главното предизвикателство днес е образованието и обучението „да бъдат 
организирани и насочени към придобиване на ключовите компетентности от всички 
учещи“ [5: 19].  

Обучението по музика в общообразователното училище е насочено към овладяване 
на базисни знания, умения и отношения, свързани със спецификата на музикалното 
изкуство във всичките му разнообразни прояви и с изграждането на 
музикалноизпълнителски, музикалноаналитични, когнитивни, социални, творчески и 
други компетентности у ученика, в контекста на задължителните ключови 
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компетентности за учене през целия живот, съобразно Европейската референтна рамка 
[3]. Основите на тези компетентности се полагат в началния етап от основната 
образователна степен и се доразвиват в следващия  прогимназиален етап.  

Обучението по музика се осъществява по учебни програми, разработени в 
съответствие с изискванията за резултатите от обучението в края на всеки образователен 
етап, определени с Държавния образователен стандарт за общообразователната 
подготовка. Учебните програми по музика определят целите и учебното съдържание, 
което е конкретизирано в теми, свързани с различните аспекти на музикалното изкуство 
и с изграждането на различни компетентности у ученика.  

Темата Музика и съвременни технологии се появява за първи път в учебната 
програма в 4. клас, в начален етап на образование (Таблица 1). Чрез въвеждане на новата 
тема се провокира целенасоченото използване на технологиите за търсене, създаване и 
разпространение на музика (свирене с дигитални онлайн инструменти, търсене и 
събиране на информация, разговори и дискусии за присъствието на музиката в 
съвременните медийни средства и в нашия живот) [8: 5].  

 

Таблица 1 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МУЗИКА 4. -7. 

КЛАС (одобрени в периода 2015-2017 г.) 
 

Клас Тема Компетентности в резултат на обучението 

4. МУЗИКА И СЪВРЕМЕННИ 
ТЕХНОЛОГИИ 

• Познава възможностите на електрическите и 
електронните инструменти за създаване и изпълнение на 
разнообразна музика.  

• Коментира присъствието на разнообразна музика в 
предаванията на радиото и телевизията, в концертни 

изяви и др. 
• Познава различни средства за звуковъзпроизвеждане и 

звукозапис. 
• Има елементарна представа за търсене, съхранение и 

разпространение на музикална информация с помощта на 
съвременните технологии 

5 . МУЗИКА И СЪВРЕМЕННИ 
ТЕХНОЛОГИИ 

• Познава и използва компютъра като система за 
възпроизвеждане и запис на звук 

•     Записва музика на дигитален носител. 
•     Изпраща музикална информация по електронна поща. 

6. МУЗИКА И СЪВРЕМЕННИ 
ТЕХНОЛОГИИ 

1. Програми за аранжиране на 
мелодия 

2. Запис на музика 

3. Търсене на музика - аудио и 
видео в интернет 
пространството 

• Познава основните възможности на програма за 

аранжиране на мелодия.  
• Избира различни инструменти и темпо при 

възпроизвеждане на въведена мелодия като нотен текст.  
• Различава компютърни и акустични музикални 

инструменти – звуци.  
• Извършва запис на музика. 

7.  МУЗИКА И СЪВРЕМЕННИ 
ТЕХНОЛОГИИ 

1. Прави записи на музика – 

аудио за озвучаване на 
училищни празници или 
проекти 

2. Изготвя кратък 
видеоматериал по зададена тема 
или проект. 
3. Познава програми за 
възпроизвеждане на караоке 

• Борави с програми за обработка на музика.  
• Възпроизвежда различни формати.  
• Прави избор на програма за работа при възложена задача 

и аргументира избора си.  
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4. Аранжира музика, подходяща 
за съответни съвременни форми 
на функциониране на музиката. 

 

На Таблица 1 [9, 10, 11, 12] се вижда, че темата продължава в прогимназиален етап 
на образование в следващите 5., 6. и 7. класове. Показани са компетентностите, които 
учениците трябва да придобият в края на всеки клас. Става ясно, че в резултат на 
обучението учениците трябва да овладеят знания и умения за познаване на съвременни 
комуникационни канали за реализация на музикална продукция в публичната сфера, 
както и основни начини за търсене, събиране, съхранение, обработка и разпространение 
на музикална информация. Целта е учениците да придобият компетентности за 
използване на новите технологии в областта на музикалното изкуство. 

Във връзка с темата Музика и съвременни технологии в основното училище в 
часовете по музика се предлага обучение с нов вид технология за създаване на музика. 
Тази технология е много подходяща за обучение на ученици, тъй като за създаването на 
алгометрична музикална композиция не се изискват специални музикални знания и 
умения. Тя може да бъде създадена от всеки, който проявява интерес, след сравнително 
кратък курс на обучение.  

Използването на генератора WolframTones в обучението по музика позволява 
на учениците да усвоят знания и умения, свързани с приложението на съвременните 
технологии при създаване на музикална композиция. Обучението с WolframTones 

предоставя „един нов, разнообразен начин, за постигане на целите и задачите, свързани 
с музикално-възпитателния процес, съобразен с разрастващата се нужда от 
дигитализация на обучението в образователната среда“ [2: 306]. Това се налага защото 
образованието днес претърпява значителна промяна в резултат на дигиталната 
революция. Голям е потенциалът и на Интернет като нова среда в развитието на онлайн 
музикално обучение. През 21 век  облачните технологии стават основно средство за 
комуникация. [1: 25]. Това налага промени в учебната среда. Според Ст. Русков новият 
модел на обучение е мобилното обучение (m-learning), свързано с използването на 
мобилни устройства (цифрови помощници, мобилните телефони, лаптопи и таблети) в 
преподаването и ученето. Днес те са най-приложими поради техните възможности за 
бърза връзка с различни мрежи и устройства навсякъде и по всяко време, както и с 
възможността за обработка и съхранение на голям обем информация. [7: 147]. Облачните 
технологии (cloud services) правят света на информацията по-достъпен, комуникациите 
– по-удобни, споделянето на данни – по-сигурно. [6: 39]. Прилагането на облачните 
технологии и онлайн платформи дава възможност преподавателите да ги използват за 
създаването на нови модели на преподаване и учене, а обучаемите да са 
активни участници в процеса на обучението.  

Генераторът WolframTones е нова, модерна технология, чрез която се осигурява 
интензивен и продуктивен музикално-образователен процес. WolframTones е онлайн 
базирана платформа за създаване на алгоритмични музикални композиции [14].     

Днес понятието алгоритмична композиция включва спектър от действия, 
прилагани към параметрите на композиционния процес – от изработка на определени 
закономерности в бъдещото произведение на начален етап на генерация на редица от 
звукови височини, ритмични групи, продължителност до създаване на автоматизирани 
алгоритмични  произведения  с помощта на компютърни програми. 

WolframTones работи като взема прости програми от „изчислителната вселена“ и 
използва теорията на музиката и алгоритмите на Wolfram Language, за да ги представи 
като музикална композиция. Всяка композиция се създава чрез стартиране на програма, 
открита чрез търсене на изчислителната вселена, вземане на модела, който програмата 

https://tones.wolfram.com/generate/Ge9yBrmMQS1fdQnQYsQKITVoryPDhuUnL3tiCGVf6LJPB9uB
http://reference.wolfram.com/language/
http://reference.wolfram.com/language/
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създава, и преобразуване в музикална партитура. WolframTones използва тип програма, 
известна като едномерен клетъчен автомат или тWolfram automaton [13].  

Във връзка с приложение на WolframTones  в обучението по музика е създаден 
методически модел, насочен към ученици, които нямат предварителна музикална 
подготовка, но имат умения за работа с компютър. Този методически модел е съобразен 
със спецификата на предмета музика, който „предоставя възможности за креативното 
представяне на идеи за преживявания и емоции с помощта на различни средства и е 
пряко обвързан с придобиването на културна компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество“ [3: 3].   

Целите на предлаганата методическа система следва да се разглеждат в контекста 
на глобалните цели на музикалнообразователния процес, нормативно утвърдени в 
учебните програми по музика – изграждане на музикална култура на учениците, развитие 
на музикалните способности, стимулиране на креативното мислене. Известно е, че 
самият процес на създаване, дори и на нещо много дребно и незначително, носи 
удовлетворение и радост. Затова методическият модел за създаване на алгометрична 
композиция поставя акцент върху творческото, креативното мислене - мисленето, при 
което се създава нещо ново, различно и ценно.  

Методическият модел се апробира с ученици от 7 клас на ОУ „Христо Ботев“ и ОУ 
„Хан Аспарух“, гр. Добрич. Обучението се осъществява присъствено и в електронна 
среда (онлайн).   

По време на присъственото обучение учениците се запознават с платформата на 
генератора WolframTones и възможностите, които той предоставя за създаване на 
музикална композиция.  

В началото на обучението преподавателят поставя задачи, които се реализират под 
неговото ръководство. WolframTones може да генерира музика само в определени 
стилове, затова преподавателят запознава учениците с тях.  След това определя 
методическите стъпки, които трябва да следват учениците и задава параметрите на 
бъдещите композиции. Всеки ученик получава конкретна задача и указания за 
реализирането й. 

При работа с генератора се следват няколко прости стъпки: 
• избор на стил; 
• избор на алгоритъм; 
• избор на музикални инструменти; 
• избор на лад;  
• определяне на темпото; 
• определяне продължителността на композицията.  

 

След като учениците са избрали стила, в който ще създават музика, те се запознават 
с правилата, които задават алгоритъма на музикалната композиция. Алгоритъмът 
всъщност определя модела, по който автоматът WolframTones ще генерира 
композицията.  

За да създадат музикална композиция, учениците трябва да имат  определени 
знания за видовете музикални инструменти и техните функции, видовете ладове и темпа, 
както и знания за завършеност и незавършеност на музикалната композиция. Затова в 
началото на обучението преподавателят проверява нивото на техните знания.    

Приложението на WolframTones в обучението създава интерактивна среда, която е 
увлекателна, приятна и стимулира учениците за по-активно участие в музикалния 
процес. Обучението е насочено към овладяване на начални знания и умения, свързани с 
изграждане на дигитална грамотност и формиране на алгоритмично мислене.  

http://www.wolframscience.com/nksonline/page-24
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В процеса на обучение учениците усвояват знания и умения за създаване на 
музикална композиция, за нейното съхранение (записване на звуковия файл в различни 
формати) и разпространение – изпращане по електронната поща, споделяне в социалните 
мрежи и др. В процеса на работа с генератора те допълват своите знания и усвояват нови, 
свързани с музикалното изкуство, с приложението на новите технологии в музиката, за 
музикално-изразните средства, за музикалните инструменти и др. 

С WolframTones учениците могат да създават много музикални композиции, с 
различно количество вариации. Не винаги създадените композиции звучат добре. 
Програмата генерира неограничен брой композиции, от които учениците избират тези, 
които им харесват най-много. Тъй като вселената от възможни композиции е 
астрономически голяма, има огромна вероятност генерираната композиция да бъде 
единствена, автентична, оригинална и уникална сама по себе си. Създадените 
композиции учениците могат да споделят със своите близки и приятели. Това им носи 
радост и много положителни преживявания.  

Компютърното генериране на музика и особено на алгометрична музика всъщност 
демонстрира интердисциплинарните релации на математиката с музиката и 
компютърните технологии. Затова методическият модел предлага възможности за 
осъществяване на интегративните връзки с останалите учебни предмети – информатика, 
математика, информационни технологии, компютърно моделиране, технологии и 
предприемачество.   

В резултат на обучението с генератора WolframTones  учениците придобиват 
следните ключови компетентности: 

Математическа компетентност и основни компетентности в природните науки 
и на технологиите -  прилагане на алгоритмични модели при създаването на музикална 
композиция; осъзнаване на графични модели и закономерности при онагледяването на 
музикалната композиция;  осмислянето на по-важните елементи на музикалната 
изразност; осъзнаване влиянието на технологиите върху музикалното изкуство, при 
създаване на музикална композиция. 

Дигитална компетентност – използване на дигитална звуковъзпроизвеждаща 
техника; използване на компютърните технологии и мобилни устройства (таблет, 
телефон, лаптоп) за търсене, събиране, обработване и съхраняване на звукова 
информация, използвайки съвременните информационни технологии и интернет 
ресурси;  използване на софтуер за запис и възпроизвеждане на музика;  

Умения за учене – сравняване на различни музикални композиции или на различни 
вариации на едно и също музикално произведение;  избиране на подходящ алгоритъм и 
модел на музикалната композиция и определяне на програмата, която да генерира 
композицията и др. 

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество се проявява в 
творческо интерпретиране на нови идеи в процеса на създаване на музикална 
композиция; емоционалното преживяване при слушане на създадените композиции; 
създаване и подбиране на музика, подходяща за различни събития, озвучаване на 
поздравителни картички, анимации и др. 

Едновременно с усвояването на знания, умения и компетентности учениците 
развиват своите музикално-слухови, музикално-творчески, музикално-познавателни и 
емоционално-оценъчни способности.   

 

3. Заключение 

Обучението с генератора WolframTones отговаря на актуалните изисквания на 
съвременното образование. Чрез включване на WolframTones в учебния процес се 
модернизира учебното съдържание, повишават се  постиженията на учениците и се 
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подобрява качеството на обучение. В резултат на обучението учениците придобиват 
знания, умения и компетентности за работа с нов вид технология – едномерен клетъчен 
автомат WolframTones.  

Предложеният методически модел е широко приложим и с успех може да се 
използва и за обучение на ученици от паралелки с профил музика, музикални училища, 
в извънкласни и извънучилищни дейности, младежки центрове, студенти и др.  
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ТАНЦЪТ КАТО ФОРМА НА КОМУНИКАЦИЯ 

 

Борис И. Иванов 

 

 

DANCE AS A FORM OF COMMUNICATION 

 

Boris I. Ivanov 
 

 

Abstract: The article considers the dance as a form of communication and special attention is 

directed to the types of dace forms: Divertissement, Thematic and Story/Plot. Nonverbal 

communication is considered as an essential part of dance art. They are presented as pantomime 

and traditional dance of Bulgarian with their elements of communication. 

 

Keywords: dance, art, communication 

 

 

Танцът може да бъде всичко и нищо -  движенията ни заобикалят ежедневно - от 
трептенето на атомите, ритъмът на сърцето, дишането, хаотичните движения на хората, 
полетът на птиците и техните конфигурации в ятата, до приливите и отливите.  

Комуникацията се реализира, когато движението носи послание. Примерите за това 
са много. Двигателните ритуали при животните са се появили с еволюцията на видовете 
с цел предаване на информация. Изследователите, които са наблюдавали поведението на 
животните, предшестващо размножаването са нарекли специалните движения „любовен 
танц“, такива са движенията, които изпълнява самецът, за да привлече вниманието на 
женската. Всички тези поведения са форма на комуникация, съдържат ясно послание и 
адресат. 

Движенията са основни изразни средства на танца и негова медия. Те са 
структурата на езикът на всеки танц, думите, лексиката, фразите, изреченията, с които 
танцът си служи или осъществява контакт и въздейства на публиката. Оказва се, че най-

древната комуникация която човек е усвоил филогенетично, далеч преди да възникне 
словото, е движението. Физиологична обусловеност и първичност в овладяването на 
движенията предхождат овладяването на звуковете. Съществуването на човека само по 
себе си е един непрекъснат танц - от първата глътка въздух до последният удар на 
сърцето. Движението не спира, комуникацията не спира, дори и в покой сърцето бие своя 
ритъм. 

Танцът е едно от най-старите изкуства, познати на човечеството. Още от древността 
е бил възприеман не като изкуство, а като част от религиозен, обществен ритуал. Чрез 
него хората са се обръщали към боговете отправяйки послания, присъства и в значими 
събития, белязали основните моменти в човешкия живот като раждане, сватба, победа, 
празник и т.н. Чрез танца са давали свобода и израз на мислите, емоциите, чувствата. 
Движенията на тялото в пространството, отразяват същността на изпълнителя като 
културен феномен. Танцът принадлежи към групата на пластичните изкуства, при които 
художествения образ е създаден чрез средствата на движението и положението на 
човешкото тяло. 

Пантомимата е живописно изкуство характеризиращо чрез художествено 
изразяване. Като явление, обединяващо или съдържащо в себе си дълбоко зависими от 
действията, танцът и пантомимата са онези феномени, в които най-добре се вижда и най-

пълно се представят чрез емперичните методи, практическо и теоретично занимание и 
знание с този вид опитност.  Избирайки да проследим процеса на невербално общуване, 
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което действително се осъществява на сцената между артистите в дадена театрална 
постановка (било то танцьори или пантомимни актьори)(вж. Снимка 1), най-напред 
следва да дадем ясна дефиниция на понятието за невербално общуване.  

Попадането на фокуса не толкова върху жестомимичния език, използван от 
глухонемите в ежедневната им комуникация, а върху пригодените и 
конвенционализирани, канонизирани до известна степен в рамките на сценичните 
изкуства. Тяхното изразно средство е тялото и неговите движения, жестове и мимика. 
Това са всички видове танци, пантомимата, а някои изследователи ги преоткриват и в 
скулптурата, живописта и музиката. За да бъде направен  и осъществен успешен диалог 
между участниците в представлението на артиста, танцьорът или изпълнителят е 
необходимо едно надеждно и устойчиво общо основание, което да бъде обединяващият 
повсеместен и споделен език, и този компонент е най-често наричан езика на тялото. 
Наличието на обобщаващо звено или подобна обща основа, близка и свойствена на всеки 
танцьор или артист, позволява реализирането на така съществения процес на 
осъществяване на общуването или контакта между действащите лица и изпълнителя  с 
неговата публика. Тези похвати, който стават едно от основните изразни средства за 
сценичния артист намират свои корени в това, което френския философ от епохата на 
просвещението Етиен Боно де Кондияк нарича  „езикът на действието“ (le langage de 
l’action). Вербалният език и установяването му като един от основните методи на 
общуване. Векове наред човечеството споделя ежедневния си опит, емоционалните си 
състояния и идеи чрез изразните средства и похвати, произлизащи от възможностите, 
предоставени от невербалната комуникация или езика на тялото. Това разнообразие ще 
послужи за основите при установяването на хореографския език в танца, пантомимата и 
други, както и за възможностите за изказа на пантомимата, макар „езиците“ да се 
различават. 

 
 

Снимка 1. Актьор пантомима. 
 

Човечеството още от самото си създаване, вероятно като вид на земята, започва да 
прави опити да установи или създаде комуникация с други себеподобни. С действия 
изразяващи се в жестове, мимики, звуци, впоследствие в реч, те насочват вниманието си 
към себе си, в опита да разкаже, покаже, обясни … Но освен всичко това, човек трябва 
да изразява своите чувства, емоции, настроение. За това средствата изложени горе за 
комуникация не са достатъчни или изчерпателни, и както знаем човек не стои на едно 
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място. Измислен е танцът - толкова емоционален, красив, омагьосващ. Именно танцът 
разкрива човека, позволявайки му да предаде чрез образи, алегории, нещо, което не може 
да бъде предадено със силата на словото, а интерпретирано по начина, по който самият 
танцьор или изпълнител иска. 

Като повечето човешки дейности, еволюцията на танца не закъснява : 
трансформира, усложнява се, пластично, става по-екстравагантно, изискващо по-

професионален подход. Пораждат се нови стилове, движения, биват класифицирани, а 
някой стават отделни спортове. С тяхна помощ, чрез танца те започнаха да дават решения 
на проблеми, да разрешават различни казуси, различията в битките, да дават воля на 
емоциите си чрез танцовото изкуство. 

В психологическото развитие на човека комуникацията е важно звено, като 
формирането на неговата личност и социалните му умения. Невербалната комуникация, 
комуникацията като цяло има огромен компонент: 

• човек възприема около 70% от представената му информация чрез визуализация ;  
• невербалните сигнали му позволят да познае истинските чувства, мисли, емоции на 

събеседника ; 
• нашето отношение за формирането на първото впечатление, често става резултат 

от влиянието на невербалните фактори на събеседника, като походка, поглед, 
поведение, стил на обличане, изражение на лицето. 
Танцът може да се разглежда като несловесна форма на комуникация между 

артистите и тяхната аудитория. 
В „ Тълкования на българския сюжет“ Янева, А. [4] за промените в изразните 

средства „ Променят се изразните средства: героите с характеризират чрез 
класическия танц, народът – чрез характерния танц; отрицателният персонаж 
танцува гротеска, а нереалните същества – класически танц и палцова техника“.  

В миналото на българският народ изкуството е присъствало и е било неразривна 
част от ежедневието. Намиращо се в така наречените седенки, трудови процеси, 
колективни занятия, индивидуални различия, празнични или обредни действия, 
комуникацията чрез движения, пластика, визуални белези. Танцът като форма на 
комуникация в живота и бита на българина е белязан с много закономерности - правила. 
Хорото е една от най-чистите форми на комуникация в празничната или ежедневната 
форма на живот. Хорото като форма една от най-простите в народното творчество но 
изпълнена със символика, смисъл и значение има определени норми и закони. 
Структурирането на хорото има за цел да покаже връзката и комуникацията на 
общността в най-чести случаи при изпълнението му наблюдаваме мъжете в началото, 
жените в средата и отново мъже в края (вж. Снимка 2). С тази форма на комуникация 
целта е да бъдат предпазени жените или слабия пол, връзката между мъже и жени на 
хорото става посредством кърпичка, колан, пояс , а не директен физически контакт. 
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Снимка 2. Народно веселие, хоро от народен събор Копривщица. 
 

В „Техники на танца“, Иванов разяснява „Естетическата стойност на 
изкуството подхранва желанието на личността за извисяване до съвършенство и 
красотата, подтиква и окриля нейния нестихващ стремеж към пълно и дълбоко 
себепознание. Произведенията на изкуството са своеобразни духовни послания на 
твореца, изразени чрез специфичната образно-знакова структура на различните видове 
творби. Езикът на изкуството служи като най-старото средство за общуване между 
хората, като способ за възпитание и като източник на естетическо преживяване“ [2]. 

Фолклорът на българина е една палитра от комуникация. В началото и края на 
хорото независимо от своя статут в обществото беден-богат, красив-грозен са се 
намирали най-добрите танцьори (изпълнители), начина на обличане или външните 
белези също спомагат за комуникация или засвидетелстване на статут в обществото. 

В действените форми на хорото или празнично-обредния цикъл се наблюдава и 
най-популярната форма на съревнование: закачка, доказване, отличаване или така 
наречената ръченица. Чрез нея на мегдана двама влюбени могат да имат своето време 
един с друг, двама мъже могат да премерят ловкостта си, майсторството владеене на 
танца, жената може да покаже нежността на движенията в ръцете, грацията, така 
наречената красота на българката. Разбира се една от най-известните картини е наречена 
„Ръченица“ (вж. Снимка 3) на художника Мърквичка, на която танцува и ирландският 
журналист Джеймс Баучер. 

 

 
Снимка 3. Картината „Ръченица“ на художника Мърквичка (1894) 
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Във фолклорния танц се оглежда уникалността на българската идентичност както 
в процесите на нейното пластично изграждане, така и в корените на нейната устойчивост. 
Като обект на душевността на българина от древността и до днес чрез език на тялото, 
движенията, цветовете на облеклата, песенно  и музикално изразяване, танцът заема 
място в социокултурната реалност.  

В „Изразните средства в действените форми на съвременната българска 
хореография на фолклорна основа“, според Кайрякова,  танцът  е „изпълнение на 
съгласувани по форма, ритъм, мелодия, пластични движения на тялото. Но обективно 
погледнато, той може да бъде и без музикална част, а само ритмично съпроводен, и 
въпреки това да е завършено цяло като човешка креативност'' [3].  

Всеки един елемент на танцовата лексика на танцьора сам по себе си носи заряд, 
онази емоционална частица, служеща за комуникация между него и публиката. Той 
подсилва чувство, провокация, положителни или отрицателни нагласи, настроение, 
емоции в наблюдаващия и получаващия тази не вербална комуникация. 

В българската народна хореография съществуват три основни танцови форми, чрез 
които изпълнителят осъществява не вербалната комуникация с зрителя или публиката. 
Тези три форми на сценичното изкуство биват дефинирани според носещото послание 
или интерпретацията на създателя на произведението и неговото съдържание, което 
трябва да бъде предадено и да установи трайни връзки между изпълнителя и зрителя. 
Разбира се цялата тази комуникация чрез всички способи и прийоми на танцовата 
лексика, драматургията, пластиката, е процес който не е едностранен. В него участват 
всички изпълнители, като осъществяват своята не вербална комуникация и така заедно 
те я предават на зрителя. Усвоена до съвършенство, тази комуникация и владеене езика 
на тялото с неговите възможности за връзката между изпълнителите и трайното и 
устойчиво предаване и осъществяване  на диалог между тях и зрителя е точна, 
целенасочена и успешна в предаването на цялостната идея и замисъл на произведението.  

„Ключови, доколкото в тях се обективират специфичните за фолклорната 
култура възприети знаци за комуникация, всеки знак е с определена функция в 
контекста на дадена обредна ситуация.„ [3] 

Танцовите форми в българската народна хореография са три: дивертисметна, 
тематична и сюжетна според тяхното съдържание. Всяка една от формите се различава 
по съдържание, структура, смисъл и могат да бъдат обединявани.  

• Дивертисментната форма на танца има за задача да пресъздаде онази 
неподправена чиста форма на народно веселие и да ни отведе до първичността, 
първообраза, истинността на танца от минало време.  

• Тематичната форма на танца още носеща в името си тя трябва да ни предаде 
дадена тематика, обичай, периода на осъществяването му или даден сезон, ден на 
отбелязването му.  

• Сюжетната форма на танца носи в себе си най-ярките белези на персонажа, онези 
отличителни черти на характера, семейно положение и  физически белези. 

• Всяка една форма на танца има за задача да предаде своята информация, 
съдържание носеща в себе си чрез движения, пластика, в зрителя и да остави трайни 
следи от комуникацията в съзнанието на човека след нейното възприятие. 
Абрашев, Г. в „ Композиция и форми на танца“, разяснява съдържанието на дадено 

художествено произведение: „Съдържанието на дадено конкретно художествено 
произведение ние ще разбираме същността, смисъла и значението на неговата форма, 
онази духовна информация от мисли и чувства, която изпълва цялата образна тъкан на 
произведението и се излъчва от него“  [1].  

Съдържанието и формата могат да се различават като значение и знак – значението, 
като духовно съдържание, духовен смисъл или духовна информация, съдържаща се в 
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произведението, и знакът като материално въплъщение на тази духовна информация в 
слово, звук, движение, рисунка. И това е така, защото животът на фолклора е органично 
свързан с драматизма в живота на българина, с неговия бит, обреди, вярвания, религия, 
творчество. 

Танцът като форма на комуникация е присъствала още от древността в живота и 
битието на народа, общността, съпътстваща и белязала човешкия живот от раждането до 
смъртта. Невербалната комуникация е основния компонент на човешкото тяло за 
изразяване на емоционални състояния: радост, щастие, любов, гняв, и много други. В 
танцовото изкуство този вид комуникация, а именно жестомимичния език е заемащ 
основно и фундаментално място за пресъздаване, предаване, осъзнаване, 
възпроизвеждане, комуникация между актьора и аудиторията му. Точно тази връзка 
осъществена чрез танцовите елементи или движенията на нашето тяло изградени до 
съвършенство и усвоени от персонажа, то той може да осъществи една неразривна връзка 
между него и събеседника си. Чрез всички похвати на невербалната комуникация да 
пресъздаде и предаде онова съдържание на танцовата творба. Танцът е надежден и 
достоверен източник за предаване и получаване на информация. Предаденото чрез 
действие послание се възприема безусловно, на подсъзнателно ниво, достигайки до 
аудиторията, без да бъде подлагано на анализ и критика. Танцът и пантомимата, като 
невербална комуникация могат да бъдат основен елемент за осъществяването на 
вербално общуване между участниците в него и осъществения комуникационен процес 
за социална интеграция и социални послания. 
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ЛЕГО ТЕРАПИЯТА КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА 
СОЦИАЛНАТА ИНТЕРАКЦИЯ  ПРИ ДЕЦА С АУТИЗЪМ 

 

Боряна Т. Тодорова 

 

 

LEGO THERAPY AS A PREREQUISITE FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL 

INTERACTION IN CHILDREN WITH AUTISM 

 

Boryana T. Todorova 

 

 

 
Abstract: Social skills deficits are one of the most fundamental characteristics of children with 

autism spectrum disorder (ASD) that impacts their everyday functioning and may lead to isolation 

from their peers and difficulties in the education system. Furthermore, research has shown that 

current social interventions may not be sufficient to support the needs of children with autism in 

mainstream schools. Lego® therapy is a social skills intervention that focuses on improving 
social competence of children with ASD through collaborative Lego® play. This  review examines 
the effectiveness of Lego® therapy as a potential intervention for facilitating social interaction 
and communication skills of children with autism.  

 

Keywords: Lego® therapy, social skills, social interaction, social communication, autism, autism 

spectrum disorder, intervention. 

 

 

Социалната интеракция и възможността на децата да комуникират качествено е в 
основата на  щастието на детето в училищна среда и има пряко въздействие върху 
резултатите от образователния процес. За съжаление съвременни проучвания сочат, че 
децата показват  повишаващи се нива на самота, изолация, неразбраност и липса на 
умението да се свързват социално със съучениците си.  

Затруднената социална интеракция е един от основните проблеми при децата с 
аутизъм. През последните години все повече общообразователни училища отварят 
вратите си за тях и се стараят да ги подкрепят и приобщят в училищното общество. 
Ресурсни учители, психолози, логопеди, класни ръководители и други специалисти 
полагат неимоверни усилия в опитите си да направят социалните взаимоотношения на 
тези деца със съучениците им възможни и пълноценни. Най-често използваните методи 
са комуникацията със съученици- ролеви модели за подражание и  ръководени от 
училищата интервенции. При последните социалните умения се предават чрез социални 
истории (напр. Защо и как показвам на хората, че ги харесвам?) в различни 
разновидности- от  снимки на детето в моменти, в които показва желаното поведение, 
през беседи, в които се обсъждат различни ситуации в живота, до приказки и филмчета. 
За съжаление въпреки усилията им, училищните експерти все по-често изразяват 
тревогите си, че тези методи не дават достатъчни резултати. Децата с аутизъм, отказват 
да участват активно в нашия човешки, социален свят. Това навежда на мисълта, че 
показването, гледането и обясненията не са достатъчно условие да се научим на живот 
до другия, чуждия.  

Ако съществуващите интервенции предлагани на деца с аутизъм не отговарят на 
техните нужди, трябва да се търсят алтернативни форми. Интервенция, която да 
осигурява баланс между двата подхода, тоест структурирана среда за практикуване на 
знания и умения за социалната интеракция в комбинация с моделиране на социално 
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поведение между връстници чрез мотивираща игра-задача може да бъде по-

последователно ефективен, от който и да е подход в изолация. Един такъв подход е Лего 
терапията (ЛТ), която ще бъде обект на изследване в настоящата статия.  

В тази статия ще бъде направен преглед на научната литература изследваща ЛТ 
като фактор за развитието на социалната интеракция при деца с аутизъм. Внимание ще 
бъде обърнато на определенията за аутизъм и социално взаимодействие и спецификите 
му при децата с аутизъм. Статията продължава с представяне на теоретичните основи на 
ЛТ, включено е обяснение на терапията с Лего, посочени са вероятни причини, поради 
които този подход работи при деца с аутизъм, предоставено е и ръководство за 
процедурата и структурата на сесията по ЛТ. Теориите биват подкрепени с преглед на 
научната литература свързана с ЛТ. На база на представените по-горе данни, в 
заключение бива изложена обосновка на причините поради които ЛТ е потенциална 
интервенция за подпомагане на социалната интеракция при деца с аутизъм и 
необходимостта от бъдещи научни изследвания в тази област. 

1. Характеристики на разстройство от аутистичния спектър 

Аутизма бива определян като затруднение в социалното развитие през целия живот 
на човека, което влияе върху начина му на общуване и свързване с хората около него [2]. 
Разстройство от  аутистичния спектър (РAC) се счита за нарушение на 
неврологичното развитие, но не са показани неврологични оценки, които да 
диагностицират РAC надеждно. Проучванията сочат, че разпространението на това 
нарушение се е увеличило през последните години в световен мащаб [1]. При анализ на 
данни относно честотата на аутизма в България например, Еюбова (2020) отчита почти  
двойно  повишаване на случаите на генерализирани разстройства на развитието (ГРР) за 
периода от 2007 до 2013 г., като регистрираните случаи достигат от 402 през 2007 г. до 
607 за 2018 г.; и предлага, че това би могло да се дължи на промените в диагностичните 
методи, по-добър скрининг и повече информираност за РAC [1].  

Петото издание на Диагностичния статистически наръчник на психичните 
разстройства (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders/ DSM-V) и новото 
единадесетото издание на  Международна класификация на болестите (МКБ-11; 

International Classification of Diseases/ ICD-11) правят някои основни промени в 
диагностичните критерии за наличието на РАС, в сравнение с DSM-IV и МКБ-10 [2; 8]. 

Триадата с увреждания сега е заменена с трудности в две основни области:   
● социална комуникация и социално взаимодействие;  
● ограничени, повтарящи се модели на поведение, интереси или дейности, 

включително сензорни затруднения [2; 8].  
До преди промените наложени в DSM-V, терминът РАС включва аутистично 

разстройство, разстройство на Аспергер, дезинтегративно разстройство в детството, 
разстройство на Rett и всеобхватно разстройство на развитието, всички от които 
споделят основни характеристики [2]. Вместо да бъде диагностициран със споменатите 
по-горе нозологични категории, човек вече бива диагностициран с разстройство от  
аутистичния спектър (РАС) с едно от трите различни нива на тежест:  

● Ниво 1- Нужда от подкрепа; 

● Ниво 2- Нужда от съществена (значителна) подкрепа; 

● Ниво 3- Нужда от много съществена подкрепа. 

Децата с аутизъм показват широк спектър от функции и дисфункции, вариращи от 
притежаващи невероятни таланти до сериозни затруднения. Общата нишка обаче минава 
през симптоматиката на РАС. Хората с това нарушение се характеризират с абнормално 
или нарушено развитие в сферата на социалните взаимоотношения, вербалната и 
невербалната комуникация, въображението и поведението, което прави установяването 
и поддържането на социални отношения с другите трудно за тях; ето защо РАС често 
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биват наричани „комуникативни разстройства“. При тях често се срещат проблеми със 
саморегулацията, сензорна дисфункция, проблеми със съня, храненето и фобии [1; 2; 8]. 
Аутизмът често се свързва и с други нарушения като тревожност, депресия, дефицит на 
вниманието и липса на двигателна координация или диспраксия. Позовавайки се на 
съвременните проучвания, тук са изброени основните трудности, които хората с аутизъм 
обикновено имат: 

● Социално взаимодействие: Трудности при разбирането на намеренията и 
емоциите на другите и при споделянето на интереси и дейности с другите; 
трудности при формирането на социални отношения, като например 
сътрудничество. 

● Комуникация: Трудност при вербална и невербална комуникация, особено при 
ежедневната й прагматична употреба; забавяне или липса на езиково развитие; 
стереотипна и повтаряща се реч. 

● Въображение: Стереотипен и ограничен модел на интереси и поведение; 
придържане към конкретни неща; трудности при справяне с нови ситуации, 
например неизвестни места или дейности [1; 2; 8]. 

Нарушенията в творческата мисъл често се разглеждат като отличителна черта на 
аутизма, която може да повлияе на определени видове игра. Освен това много деца с 
аутизъм показват особености в погледа, имитацията, съвместното внимание, 
конвенционалните жестове, внимание към речта и лицата и липса на интерес към 
споделяне на интереси и чувства. Недостатъците в методът и количеството на социална 
интеракция и комуникация обаче често биват разглеждани като един от централните 
симптоми на РАС . 

2. Социална комуникация и социално взаимодействие при децата с аутизъм 

Постоянните дефицити в социалната комуникация и социалното взаимодействие са 
един от двата основни критерия за диагностика на РАС. Децата с аутизъм показват:  

● Дефицити в социално-емоционалната реципрочност, включително ограничено 
изпълнение, намалено споделяне на интереси, проблеми с иницииране или 
реагиране на социални взаимодействия;  

● Дефицити в невербалното комуникативно поведение, използвано за социално 
взаимодействие, като език на тялото, жестове и изражение на лицето;  

● Дефицити в създаването, поддържането и разбирането на взаимоотношения, като 
изграждане на приятелства и споделяне на въображаема игра [1; 2; 8].  
Социалната комуникация е „пресечната точка на езика и социалното поведение, 

наблюдавано по време на взаимоотношения между връстници ... т.е. вербалното и 
невербалното поведение, които децата показват, когато са в близост до връстници, 
поддържат разговори и разрешават конфликти по време на контакти между връстници“ 
[18:171]. Предполага се, че играта може да улесни детето да практикува своите умения 
за взаимодействие, което от своя страна развива способностите му за социална 
комуникация. 

Социалното взаимодействие бива дефинирано като социален обмен между две или 
повече страни, което включва обмен на инициации и реакции между страните. За 
започване, поддържане и реагиране на успешно взаимодействие са необходими редица 
умения разпределени в 3 нива:   

● Ниво 1. Основните умения включват слушане на другите и реагиране на техните 
инициации, редуване с другите, обикновена игра;  

● Ниво 2. Междинните умения включват иницииране, поддържане на игрово 
взаимодействие, реагиране на реплики, сигнали и интеракционна взаимност;  
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● Ниво 3. Разширените умения включват решаване на проблеми, подпомагане на 
твърдения и вземане на решения. Всички тези умения трябва да бъдат планирани и 
адекватни [17].  
Адекватните социални умения също биха могли да бъдат описани като 

жизненоважни „умения за оцеляване“, тъй като е доказано, че ефективните социални 
умения имат дългосрочно положително влияние върху училищния опит на децата, като 
намалена виктимизация от връстници, по-положителни възприятия за училище и по-

високи академични резултати; при децата с добре развити социални умения има по-малка 
вероятност за неадаптивно поведение по-късно в живота [19].  

Въпреки трудностите при изграждане на връзки с останалите, децата с аутизъм 
имат същото желае да играят и да споделят, същата нужда от приемане и приятелство 
както развиващите се в норма деца [19]. Неразбирането на социалните знаци е често 
срещана причина за социална изолация сред много деца с аутизъм. Създават се все 
повече  бариери между децата с аутизъм и типично развиващите им се връстници поради 
общото погрешно тълкуване на индивидите с тази диагноза и липсата на подходящи 
интервенции, които да помогнат от една страна на децата с РАС да взаимодействат 
социално, а от друга страна на децата  в норма да приемат своите съученици с аутизъм. 
Поради невъзможността за разбиране на междуличностните отношения заедно с 
комуникационни дефицити при децата с РАС социалната и символичната игра са 
рядкост, при тях преобладава паралелната игра за сметка на интеракционната [19].  

Много деца с аутизъм неволно са изцяло лишени от правото си да участват в игра 
с връстниците си [19]. Това се дължи на интензивно структурирани интервенции, 
насочени към ежедневни умения и комуникация в изолация от връстниците им, които 
често се използват при работа с деца с аутизъм. Структурата и моделирането са 
необходими на децата с аутизъм за да участват в игра, както и включването на 
ориентирани спрямо тях условия. ЛТ създава естествени възможности за развиване на 
социално разбиране в реална обстановка, използвайки позитивни настройки, базирани 
на силните страни на детето и надграждане на уменията му и поради това изглежда 
подходящо да бъде предложена, като алтернатива на съществуващите до момента 
интервенции за социална интеракция. 

3. Теоретични основи на Лего терапията 

В този раздел ще бъде разгледано какво представлява ЛТ, каква е процедурата и 
структурата на ЛТ сесия и защо бива смятана за алтернативна интервенция подходяща 
за деца с РАС. Разделът ще завърши с преглед на съществуващата научна литература.  

3.1.  Същност на лего терапията 

Клиничният невропсихолог LeGoff (2004) забелязва,  че две непознати деца, негови 
клиенти със синдром на Аспергер, играят Лего чакайки пред кабинета му [10]. Той 
наблюдава как постепенно посредством играта, водени от неустоимо желание да 
построят фигурката (модела),  децата  постепенно са започнали да комуникират 
качествено и да формират игра- работа в екип. Впечатлен от факта, че децата, които 
първоначално показват слаба мотивация за взаимодействие в процеса на Лего играта са 
неусетно мотивирани да комуникират, LeGoff (2004) разработва програмата ЛТ, 
базирана на роли- професии от строителния бизнес в строителна игра посредством Лего 

тухли [10].  
ЛТ е групова игрова терапия, при която децата работят в екип за създаването и 

построяването на Лего фигурки и модели [12]. Промяната в поведението на децата бива 
обяснена на основата на естественото любопитство и мотивация на детето когато играе 
с Лего [15]. ЛТ е интервенция, ръководена от деца, чиято залисаност в строителната игра 
неусетно насърчава  желанието им да си сътрудничат и да си взаимодействат. Това води 
до увличане на децата в интеракция, което от своя страна насърчава придобиването на 
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ключови умения като споделяне, колаборация, разрешаване на конфликти, вербална и 
невербална комуникация, например самоинициирани взаимодействия, отчитане, 
реципрочност и съвместно вземане на решения [12; 15]. Развивани биват умения за 
съвместно внимание, сътрудничество, компромис, изчакването на ред, вземането на ред, 
споделяне, поделяне, заемане; удоволствие, комуникиране на идеи, вземане предвид 
идеите на другите; обяснение на мнения и възгледи; справяне с конкуренцията; мислене 
за добрите точки в дизайна на другите. Нещо повече, ЛТ започва да набира все по голяма 
популярност сред децата с РАС.  

3.2.  Приложение на Лего терапия при деца с аутизъм 

Установено е, че децата с аутизъм са силно мотивирани да участват в ЛТ дори и без 
допълнителни награди [10]. Този факт бива обясняван с теорията за 
хиперсистемизацията  [15]. Децата от аутистичния спектър имат силен порив за 
систематизиране - за прогнозиране на модели и промени в събития подчинени на 
закономерни закони [12]. Механизмът за систематизиране при децата от аутистичен 
спектър им позволяват да търсят връзки  между вход-операция-изход, докато в същото 
време са в състояние да извлекат закономерности и повторяеми модели от тези 
взаимоотношения [12]. Следователно, играта с Лего се харесва на тези деца, тъй като 
самата игра е подходяща за систематизация, която се дължи на нейната предсказуема и 
систематична същност [15]. А чрез игра може да се работи върху множество умения, 
много от тях свързани със социалната комуникация .  

Макар и първоначално създадена за  деца с аутизъм, ЛТ се оказва от полза и за деца, 
които показват симптоми на тревожност, депресия, езикови затруднения, затруднения да 
се адаптират и изобщо за деца с каквито и да е било социални затруднения. В миналото 
изследванията за ефективността на ЛТ се фокусират главно върху терапевтични групи, в 
които участват само деца с РАС, но напоследък започват да се пополяризират ЛТ 

проучвания, в които да се обучават социални умения във взаимодействия между деца с 
РАС и техни връстници с ТР в естествената за децата училищна среда. Поради това в 
училищата често се формират комбинирани групи, както от деца с аутизъм така и от деца 
без специални потребности. В следващия раздел ще бъде представена структурата и 
съдържанието на сесията ЛТ очертани в ръководството на LeGoff и кол. “Лего-базирана 
терапия” [12]. 

3.3. Структура и процедура на Лего терапевтичната сесия 

Сформира се група съставена от три деца на еднаква или приблизителна възраст, 
от един и същ клас или випуск- 2 деца с ТР и 1 дете с аутизъм. Групата деца е една и 
съща всяка седмица и сесиите се осъществяват в продължение на определен брой 
седмици, един (или повече) пъти седмично, 45 минути (или 1 час) на сесия: 30 минути 
структурирана Лего игра и 15 минути „свободен стил“ игра в група.  С цел да не плаши 
родителите и децата, ЛТ би могла да бъде наричана Лего клуб и на клуба да бъде дадено 
име избрано от трите участващи деца. 

Структура на сесията 

1). Всички се поздравяват. 
2). Водещият представя комплектите Лего и обсъжда модела с всички деца. 
3). ЛТ правила се представят и обобщават заедно с всички. 
4). Децата получават ролите си с имена, изписани на ролевата карта. 
5). Строене с инструкции (30 минути). 
6). Игра с Лего свободен стил (15 минути). 
7). Децата подреждат. 
8). Обобщение / Довиждане. Фасилитаторът пита какво е минало добре в сесията и 

кое не е минало добре. Положителен завършек- трябва да се похвалят всички членове за 
отлична работа в екип. 
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Правила 

● Изграждайте нещата заедно. 
● Ако го счупите, трябва да го поправите. 
● Ако не можете да го поправите, помолете за помощ. 
● Ако някой друг го използва, не го вземайте, първо попитайте.  
● Без викове. Използвайте гласове подходящи за говорене в затворено помещение. 
● Без закачки, обиди или тормоз. 
● Използвайте учтиви думи. 
● Без удари, ритници или борба - дръжте ръцете и краката прибрани до тялото си. 
● Почистете - върнете нещата там, където им е мястото. 

Желателно е децата също да добавят свои собствени правила, ако има 
допълнителни неща, които те считат за важни. Необходимо е правилата да бъдат 
преговаряни всяка сесия. На всяко дете се предоставя копие за да могат при възникнала 
ситуация да се позоват на правилника. В началото на интервенцията правилата от 
правилника на ЛТ биват коментирани едно по едно. В последващите сесии се задават 
въпроси към участниците в ЛТ: “Спомняте ли си правилата на нашата игра?”, като 
дискусията по правилника се очаква да бъде направена от самите деца. Учениците с ТР 
обикновено вдигат ръце и моделират желаното от децата с аутизъм поведение. 

Управление на поведението 

В някои случаи участник може или да откаже да се съобрази с дадено правило, или 
да се държи неподходящо по време на сесията. Тази ситуация често се случва в началото, 
по време на преход или в края на сесията. В тези случаи биват използвани поредица от 
стратегии: 

● отнасяне към правилата на Лего сесията; 
● даване на шанс на  детето да коригира поведението си самостоятелно; 
● отнасяне на проблема към цялата група; 
● устно предупреждение; 
● тайм-аут.  

Детето, което причинява проблема трябва да спре всички дейности и да седне 
отстрани за 3 минути (по-дълго, ако се изисква). След 3 минути всички членове на 
групата спират всякакви дейности и следва групово обсъждане на ситуацията и как да се 
избягва в бъдеще. 

Изключително важно е по време на сесията всяко социално желано поведение  да 
бъде забелязано, поощрявано и мотивирано. Когато детето с РАС отговаря с пълни 
изречения, усмихва се, клати глава с удобрение или показва интереса си, му се дава 
възнаграждение, например възможност да избере какво иска да бъде построено от 
групата като следващ проект. За тази цел той/ тя трябва да изпълни социално очаквани и 
приемливи поведения например да помоли и да бъде учтив/а или да прояви друга форма 
на социална инициация. 

Роли в Лего терапията 

По време на сесиите децата  изпълняват конкретни роли на Инженер, Строител и 
Доставчик, които редуват помежду си всяка следваща сесия. От особено значение  е и 
Ролята на възрастня- фасилитатор, чиято важност бива дискутирана по- долу.   

● Инженер 

Инженерът държи плана (тоест инструкциите за строеж на Лего) поглежда го и 
инструктира доставчика какви тухли да даде на строителя. След което инструктира 
строителя по какъв начин да постави тухлите (частите). Инженерът е единственият, 
който вижда плана, затова трябва да използва ясни и цялостни инструкции по отношение 
на това, което трябва да се случва. Децата биват мотивирани да се изказват с цялостни 
изречения. 
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Пример (Инженерът към доставчика): “Доставчик, достави зелена правоъгълна 
тухла с 8 точки (подутини) на строителя.” 

● Доставчик  
Доставчикът трябва  да слуша внимателно инструкциите, да си представи каква 

тухла трябва да търси, да намери точната тухла от целия куп с Лего части и да я подаде 
на строителя. 

● Строител 

Строителят трябва да слуша внимателно инструкцията на инженера, за да разбере 
къде да постави тухлата, без да гледа в плана. 

Трите деца трябва да използват своите комуникативни и социални умения за 
изграждане на модела. Строителят и доставчикът трябва да задават въпроси към 
инженера, за да сигурни, че постройката и модела ще се получи: “Какъв цвят е 

тухлата?, Каква форма е?, Колко точки има?”  Инженерът от своя страна също трябва 
да даде доста подробно описание и инструкции. 
Пример (Инженера към строителя): “Постави дебелата, кръгла, черна гума върху 
тънкото, дълго, червено полукълбо.” (вж. Фигура 1). 

 

 
Фигура 1. Табло за даване на инструкции в сесиите по Лего терапия  [12] 

 

Децата имат право да поискат помощ от другарчетата си ако имат проблем с 
разпознаването на цветове, геометрични фигури, броене, посоки или затруднения с 
разбиране или даване на инструкции.  За подпомагане на комуникацията биха могли да 
бъдат използвани ленти с визуални напомняния, цветни семантики и други според 
потребностите на детето. 

● Ролята на възрастния- фасилитатор  
Сесиите ЛТ биват ръководени от обучени възрастни- членове на училищния 

персонал или доброволци. Лего терапевтите подчертават проблемите пред децата, 
вместо да дават решения [12]. Корективната обратна връзка чрез посредничество на 
връстници бива насърчавана чрез насочване на учениците да си напомнят взаимно за 
правилата по положителен начин. С напредването на сесиите по-голяма част от усилията 
на възрастните биват насочвани към насърчаване на социалните и комуникативни 
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умения, а не към разработване на действителни умения за изграждане на Лего. 

Фасилитаторите насърчават развитието на социално взаимодействие, вербална и 
невербална комуникация, като редуване, отговор, иницииране, съвместно решаване на 
проблеми, споделяне, като се обръща достатъчно внимание на всеки. При наличие на 
проблем, фасилитаторите отразяват проблема, без непременно да го решават: Възрастен:  
“Имаме проблем, можете ли да ми кажете какъв е?”; Ученик: “Аз говоря на Иван, а 
той не ме слуша”; Възрастен: “Как се чувстваш от това, че той не те слуша? Деца, 
имате ли някакви предложения по какъв начин бихме могли да се справим с този 
проблем?” 

По този начин възрастният предоставя възможността на децата да използват 
съвместните си усилия за решаване на проблеми, групова креативност, внимание, 
вербални и невербални умения за комуникация [12]. Възрастните подкрепят групата за 
разработване на подходящ език, цялостни изречения, активност, следване на правилата, 
дисциплината и поемане на отговорността [10]. Въпреки че “Лего” се използва за някой 
от часовете по Математика, Технологии и предприемачество, Човек и природа (например 
конструиране на дърво; как изглежда то през различните сезони) възрастният не трябва 
да забравя, че по време на ЛТ основната цел е социалната интеракция. 

Прякото  участие, на фасилитаторите е сведено до възможния минимум с цел да 
гарантира естествеността на детската среда. Всички членове на групата биват 
насърчавани да се включат в общи проблеми за решаване (напр. ако парчета са поставени 
неправилно, ако правилата са нарушени, или ако са възникнали социални затруднения). 
Ролята на възрастния е да позволи сесиите да бъдат възможно максимално ръководени 
от деца. Важно е  учителят да следи и да отразява груповата динамика и да подчертава 
проблемите належащи за решаване от групата. Фасилитаторът трябва да улеснява 
процеса, а не да насочва. Децата биват подтиквани да измислят свои собствени идеи и 
решения като група: „Едно правило е нарушено, какво правило мислите, че беше 
нарушено току-що?” 

Възрастният мотивира, забелязва и поощрява подходящо социално 
взаимодействие: Учител: „Когато някой ти помага би било хубаво да му кажеш нещо?  
Какво би било то? Ако не се сещаш може да попиташ за помощ. Деца, какво би 
трябвало да каже Самуил след като някой му е помогнал и как би било добре да попита 
за помощ?" Дете: “Благодаря ти за помощта, Георги!; Деца, ако обичате бихте ли ми 
помогнали?” 

Фасилитаторите трябва да бъдат изключително бдителни за желани социални 
поведения и да не пропускат подчертаването им, като се стараят комплиментите да бъдат 
максимално специфични:“Иво, много ми хареса как учтиво попита Калоян за помощ.”; 
„Георги, забелязах колко учтиво помоли Ерол за тухлата“; "Амир, ти току-що каза 
нещо наистина положително на Иван, браво!"; „Забелязах колко добре сте се справили 
днес ... Държахте се учтиво един с друг и сте изградили наистина прекрасен модел.” 

Възрастните полагат старание да моделират подходящо и желано поведение: 
използване на подходящ език, коментиране на позитивни характеристики и събития за 
групата, показвайки на децата как да питат учтиво и като цяло как да бъдат любезни и 
общителни. Фасилитаторът на ЛТ улеснява и насърчава децата да поемат отговорност за 
решаването на социални проблеми и да научат подходящо поведение: „Павел е 
разстроен, защото Таня грабна тухла от него без да го попита. Деца какво бихме могли 
да направим по този въпрос? Какъв би бил  по-добрият начин, по който Таня би могла 
да вземе тухлата, от която се нуждае следващия път?"  

Ръководителите на ЛТ трябва да се опитват да насочат въпроса обратно към детето 
и след това да пренасочват въпроса към цялата група, за да създадат съвместна 
възможност за решаване на проблема: Дете: “Иван не споделя колелата.”; Учител: “Да, 
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трябва да говорите с него за това”; Дете: “Той не споделя, а аз наистина ги искам за 
моята кола.”; Учител: “Разбирам те, какво би могъл да направиш?”; Дете: “Не съм 
сигурен”; Учител: Деца, какво  би могъл да направи Амир? 

Водещите на ЛТ изискват от участниците вербална комуникация с цялостни 
изречения: “Кажи: Подай ми червената тухла с четири точки, моля те (ако обичаш)!”  

Задача за всяка последваща сесия е участието на възрастния да става все по-малко 
и децата да придобият желаните социални навици и умения, да саморегулират 
поведението си, да си помагат и да искат помощ един от друг.  

Моделът на ЛТ надгражда рамките на Лего през последните години и бива 
използван за интервенция, както при игра с други конструктори, така и при занимания с 
готварство, градинарство и други групови дейности. В научната литература се срещат 
все по- начастващ брои доказателства, че ЛТ подпомага социална интеракция на децата 
с РАС, прилагана както между връстници, така и вкъщи- между братя и сестри, родители 
и децата; и спомага за затопляне на взаимоотнощенията както в училище така и у дома. 

3.4. Преглед на научната литература относно  Лего терапията  
Първото проучване на ЛТ е проведено от LeGoff, пионер в интервенцията [10]. 

Тридесет и четири деца с аутизъм на възраст от 6 до 16 години са получавали 1 час 
седмично ЛТ в групи от 6 или 7 човека и 1 час индивидуална намеса, общо 12 седмици. 
Измерванията включват стандартизирани въпросници за социални умения, а именно  
Рейтинг скала за оценка на аутизъм на Gilliam - Социално взаимодействие (Gilliam 

Autism Rating Scale-Social Interaction- GARS-SI) и домейните за Социализация и 
Комуникация на Скалата за адаптивно поведение на Vineland (Vineland Adaptive 

Behaviour Scale socialisation and communication domains, VABS) [15]. Участниците са 
оценени преди и след интервенцията в следните категории: самоиницииран социален 
контакт, продължителност на социалната интеракция и стандартизираните въпросници. 
Резултатите показват значително подобрение запазено след 3 и след 6 месеца във всички 
измервания направени с децата получили интервенцията.  

LeGoff и Sherman (2006) изследват ЛТ при тригодишно проследяване на 
резултатите [11]. Групите Лего се състоят от 60 деца на средна възраст 9 години, които 
участват както в индивидуални, така и в групови сесии в продължение на поне три 
години. Оценките включват VABS и GARS-SI. Резултатите показват, че групата с Лего е 
направила повече подобрения в своите социални умения и повтарящи се и стереотипни 
модели на поведение в сравнение с децата, които са получили комбинация от типични 
психологически интервенции. ЛТ и в двете горепосочени проучвания е реализирана от 
създателя й, поради което резултатите и в двете от тях са критикувани за пристрастия. 

Owens, Granader, Humphrey и Baron-Cohen (2008) сравняват ефективността на ЛТ с 
ефективността на Програма за социално използване на езика (Social Use of Language 

Program, SULP)[15]. След терапия по 1 час седмично в продължение на 18 седмици 
децата участвали в ЛT показват положителни промени и подобрение по скалата за 
маладаптивно поведение в домейните социализация, комуникация и дезадаптивно 
поведение по VABS и GARS-SI и малко, но статистически значимо увеличение на 
продължителността на социалните взаимодействия, за разлика от децата в групата SULP. 
Резултатите показват още, че специфичните за аутизма социални затруднения, измерени 
чрез GARS-SI, намаляват след терапия с Лего, но не и SULP. 

Andras (2012) ръководи изследване, при което ЛТ провеждана веднъж седмично в 
продължение на 45 минути в рамките на 10 седмици, води до увеличаване на средната 
стойност на социалното взаимодействие след интервенцията, като например увеличаване 
на вербалната комуникация и ангажираността в организирани игри [3]. Децата с РАС 
създават по-значими приятелства със своите връстници и използват по-широк спектър 
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от стратегии за взаимодействие с другите около тях. Тези ползи биват запазени след 
прекратяване на интервенцията [3]. 

Barakova и кол. (2015) и Huskens и кол. (2015) извършват проучвания, изследващи 
използването на роботи за водещи на ЛТ за деца с аутизъм [4; 7]. Barakova и кол. (2015) 
установяват повишено социално взаимодействие в присъствието на робота, но тези 
позитиви са загубени, когато роботът не е там [4]. Huskens и кол. (2015) установяват, че 
използването на роботи за фасилитатори на ЛТ сесии не е ефективно [7]. Друга новост 
при дизайна на тяхното изследване е, че вместо три деца с аутизъм, те включват 2 деца в 
групата на Лего, дете от аутистичния спектър  и негов/ неин брат или сестра без 
специални потребности. Следи се за подобрения в съвместното поведение (т.е. 
иницииране, отговори, реакции и игра заедно) между децата с аутизъм и техните братя и 
сестри в терапевтични условия. Въпреки че учените тук не откриват значителни 
резултати, родителите на участниците съобщават, че ЛТ има положително въздействие 
върху поведението и отношението на децата им едно с друго [7]. 

Hu, Zheng и Lee (2018) изследват медиирана от връстници ЛТ [6]. Резултатите 
показват, че 2 от общо 3 деца са се подобрили както в социалната инициатива, така и в 
реакцията и 1 дете се е подобрило само в социалната реакция. Проучванията на 
учителите съобщават за удовлетвореност от подхода и увеличаване на честотата на 
взаимодействие с връстници [6].  

Levy и Dunsmuir (2020) провеждат проучване на ЛТ за юноши с аутизъм в масови 
училища [13]. Шест ученика на възраст от 12 до 14 години вземат участие в проучването. 
Те са получавали ЛТ в продължение на 12 седмици, в групи от по 1 ученик с РАС, заедно 
с 2-ма негови ТР се връстници. Измерванията включват наблюдение на видеокодиране 
за промяна на социалното поведение: продължителност на социалното взаимодействие, 
честота на социалните инициации, отговори и положителни социални умения; които 
показват  значително увеличение при 5 от 6-те деца с РАС. Визуалната проверка на 
графичните данни, показа силен положителен ефект от ЛТ, запазен след приключване на 
интервенцията [13]. Учителите съобщават за надеждни подобрения в социалните умения 
за 1 участник и намаляване на проблемното поведение при 2 от децата с РАС [13]. 

В научната литература присъстват няколко качествени изследвания, при които 
посредством интервюта биват проучени възприятията на деца участници и техните 
родители по отношение на изживяването и ефекта от ЛТ. Резултатите показват 
положителни социални подобрения, дори след 4 седмици ЛТ по 1 час седмично [14]. 
Родителите са категорично съгласни, че детето им е получило подобрения в адаптивната 
социализация и игра след интервенцията с ЛТ [5, 16]. Те свидетелстват за подобрени 
семейни отношения, и че гледат на детето си по различен, по-положителен начин [16]. 
Почти всички деца съобщават, че терапията базирана на Лего, е „наистина добра“ [5]. 

Те докладват за това, което им хареса най-много: „Ние имаме нови приятели”. 

Резултатите показват, че децата с аутизъм се радват да играят Лего със съучениците си и 
се изказват положително за изграждането му заедно. Те обаче предпочитат да изграждат 
сами през периода „свободен стил“- свободна игра [5]. 

В заключение можем да обобщим, че иновационни интервенции са необходими за 
подобряване на социалните умения и практикуването на социална интеракция между 
децата с РАС и техните връстници. Такава интервенция е ЛТ, която има за цел 
подобряване на уменията за иницииране и поддържане на социални взаимодействия и се 
основава на съвместна Лего игра. В научната литература бива наблюдаван единодушен 
консенсус за положителните ефекти на ЛТ като обещаваща намеса за развитие на 
вербалната и невербална комуникация, като например умения за съвместно внимание, 
сътрудничество, съвместно решаване на проблеми, изчакването и вземането на ред, 
реципрочност, споделяне, поделяне, заемане; удоволствие, комуникиране на идеи, 
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вземане предвид идеите на другите, компромис; обяснение на мнения и възгледи; 
справяне с конкуренцията; мислене за добрите точки в дизайна на другите. Има 
многообещаващи научни доказателства, които предполагат, че терапията с Лего може да 
бъде добър начин за облекчаване на трудностите със социалната интеракция и 
комуникация. За безспорното доказване на ефективността на тази сравнително нова 
интервенцията са необходими допълнителни изследвания в подкрепа на това твърдение. 
Следователно можем да заключим, че ЛТ не трябва да бъде игнорирана като потенциална 
интервенция за подпомагане на приобщаването на децата с РАС към училищната, 
семейната, съседската и други общности, както и към обществото като цяло. 
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Човечеството в своята жизнена дейност отдавна се сблъсква с различни кризисни 
явления. Цялата история на цивилизацията практически се е свеждала до това, че 
индивидите, народите и цели страни са попадали в кризи, търсели са от тях най-

рационални изходи и с по-големи, и с по-малки загуби са се опитвали да ги преодолеят. 
Човекът най-често е бил жертва на кризи, породени от мощни външни сили. В по-

ново време човекът се превърна в мощен фактор за глобални кризи.  
Понятието “криза” може да бъде определено по следния начин: 

➢ Кризата е закономерно състояние на развитието на всяка социална система. 
➢ Кризата е отслабване на жизнените сили на социалната система, неспособност да 

запази състоянието на равновесие, а също да достигне поставените цели. 
➢ Кризата е единство на два процеса: разрушаване и изграждане, които в реалния 

живот се намират в различно съотношение. Условно може да се обособят три 
варианта: доминиране на съзидателни процеси; равновесие между разрушение и 
съзидание; доминиране на разрушителни процеси. 

➢ Кризата не трябва да се разглежда само като негативно явление. Тя изпълнява три 
важни функции: рязко отслабване и отстраняване (качествено преобразуване) на 
остарели елементи на господстващата, но вече изчерпваща своя потенциал система; 
разчистване на пътя за утвърждаване на отначало слаби елементи на новата 
система; изпитване на здравината и предаване в наследство на тези елементи на 
системата, които се акумулират, натрупват и преминават в бъдещето. 

➢ Кризата, от една страна създава благоприятни възможности за социални мутации, 
а от друга – осигурява приемственост и наследяване на форми на социалната 
система в процес на развитие. 

➢ Кризата е не само неизбежна, но и необходима фаза от развитието на социалната 
система. Същността на кризата е безвремие в системата, когато старата система все 
още не е изчезнала, а новата още не се е появила. 

➢ Кризата е важен етап на преустройство на социалната система, на придобиване на 
устойчив вектор, на придвижване към своето ново качество. 

➢ Кризата е конкретно историческо явление, което се развива заедно с развитието на 
цивилизацията. 

➢ Социалната криза в съвременното разбиране е сложно комплексно явление, 
обхващащо социалната система. Важни характеристики на социалната криза са: 
сфера на проявление, мащаби, степен на обхващане на социалния обект и/или 
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процес, фактори за раждане на кризата, поражения на системата, последствия за 
обществото и др. 
В историческото развитие на съвременната цивилизация са налице множество 

кризисни явления, чиято класификация дава възможност по-дълбоко да се изясни 
тяхната природа, характерни особености и свойства, а също да се определят най-

ефективните начини за тяхното преодоляване и използване в качеството на ускорител на 
обществени изменения. 

Съществуват различни основания за класификация на социалните кризи: 
1. Според сферата на проявление:  

➢ икономическа - криза на свръхпроизводство или недопроизводство на стоки, криза 
на финансови и други материални ресурси; 

➢ екологична – разрушаване на екологичната среда, влошаване природните условия 
за живот на човека; 

➢ социална – проявяваща се в деградация и разрушаване на социалната структура на 
обществото и на неговите институции, рязко влошаване на живота на хората; 

➢ политическа – вътрешнополитическа и външнополитическа; 
➢ етническа – криза на развитие на етноси, която довежда до разрушаване на 

етническата структура на обществото; 
➢ социокултурна – културна деградация на обществото, разрушаване на базови 

форми и ценности, културни институции; 
➢ идеологическа – липса на идеи и цели на обществено развитие и замяната им с 

идейни сурогати и декларации; 
➢ духовна (морална) – загубване на духовността, деградация на нормите на 

обществения морал. 
2. Според мащабите на разпространение: 

➢ глобална – обхващаща целия свят или световната цивилизация; 
➢ национална - поставяща под заплаха националната безопасност; 
➢ регионална – развиваща се в един район; 
➢ локална – обхващаща микросоциално пространство. 

3. Според продължителността на протичане: 

➢ краткосрочна – протичаща в кратки промеждутъци от време; 
➢ средносрочна – продължаваща от една до няколко години; 
➢ дългосрочна – продължаваща няколко десетки години. 

4. Според факторите, които раждат кризата: 

➢ вътрешна; 
➢ външна; 
➢ смесена. 

5. Според характера на поражение на социалната система: 

➢ генетична – проявяваща се в резултат на мутация на различни фактори от 
социалното наследство; 

➢ криза на състава – поразява жизнено важни елементи на социалната система; 
➢ организационна – обуславя нарушаване организацията на социалната система; 
➢ функционална – нарушение на функциониране на социалната система; 
➢ структурна – нарушения на структурата на социалната система. 

6. Според степента и характера на протичане: 

➢ взривна – протичаща бързо и завършваща със социален взрив; 
➢ замираща – води до постепенно угасване на фактори, предизвикващи отклонение в 

протичане на социалния процес. 
7. Според характера на действащите причини: 

➢ циклична – действащите причини носят закономерен цикличен характер; 
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➢ случайна – предизвикана от случайни причини (стихийни бедствия, грешки, 
аварии). 
8. Според последствията: 

➢ иновационна – обусловена от процеси на обновление на социалната система; 
➢ разрушаваща социалната система – привеждаща я в друга форма на социално 

битие; 
➢ консервираща - отживяла форма на социална система. 

Социално-икономическата криза на обществото в преходния период се 
съпровожда от перманентна екологична криза на различно ниво. 

В обществото има натрупани, нерешени социални и свързани с тях екологични 
проблеми. 

За всеки е очевидно, че в условията на процеса на глобализация проблемите на 
човечеството, особено свързаните с аспектите и приоритетите на стратегията на 
преживяване и устойчиво развитие, социалната екология в системата на социалните 
науки и знания заема абсолютно приоритетно място. 

Съвременните глобални проблеми на оцеляване и устойчиво развитие на 
човечеството в биосферата на Земята се намират в пряка зависимост от интеграцията на 
екологичните проблеми (опазване на околната среда), на цивилизацията в системата на 
политическите институции, правовите инструменти, икономическите механизми и 
отношения, в структурата на пазарните приоритети. 

Днес в света има над 500 млн. автомобили. Очаква се в недалечното бъдеще броят 
им да се увеличи няколко пъти, с което и употребата на петролни продукти. Заради 
парниковите газове промените в климата ще продължат да се задълбочават. Учените са 
изчислили, че през следващото хилядолетие някои плодородни области, в това число и 
Балканския полуостров ще станат пустини, а други като Великобритания ще бъдат 
обхванати от нова ледникова епоха. В същото време много островни държави ще 
изчезнат, защото нивото на Световния океан ще се надигне с няколко сантиметра. 
Изследователите на бъдещето и напредъка към устойчиво развитие от института в 
Уърлдуоч твърдят, че обликът на света през 2050 г. ще бъде много различен от 
досегашния заради демографския бум, който ще бъде най–голям в страни като Индия, 
Китай, Пакистан, Индонезия. За изхранване на нарасналото население на Земята ще 
бъдат изсечени още гори, в менюто на хората ще се увеличи делът на генетично 
модифицираната  растителна и животинска храна, която дава по–големи добиви, ще 
намалее количеството на чистата питейна вода, морските и океанските биоресурси ще 
бъдат сериозно застрашени, ще се промени политическата карта на света. 

В резултат на екологичната криза биосферата ще става толкова крехка, че 
евентуалното й разрушаване от нуждите на човешкото общество ще премахне 
органическите предпоставки за човешки живот. 

Поради съпротивата на работниците спрямо увеличаване на тяхната експлоатация, 
новите технологии са основният начин за нарастване на производителността. Фирмите 
постоянно разширяват и обновяват своята база, за да продават своята продукция, но не 
държат сметка за замърсяването на околната среда в нужната степен. Ето защо, много 
еколози предполагат, че докато съществува капитализъм непременно ще продължава 
неговото “безкрайно поглъщане на природата” до премахване на “органическите 
предпоставки за човешки живот”, а това предполага борба за спасяване на Земята. 

В настоящия момент екологичната криза на нашата планета е реалност. 
Населението от всички страни на света е загрижено за глобалното замърсяване на 
околната среда. Не съществува по–важен проблем за човечеството от общопланетното 
подобряване на екологичната обстановка, от повишаване на борбата със замърсяването, 
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намаляване и в крайна сметка пълна ликвидация на източниците на разнообразните 
замърсявания и вредни агенти. 

Необходимо е да се припомни, че при замърсяването на селскостопанските 
продукти роля играят технологичните процеси, като: производство, опаковка, 
съхраняване, транспорт и реализация на продукцията.  

Днешното общество толерира създаването на нови технологии и изобретения и 
целенасочено руши природата, за да се движи напред. Хората стремглаво се стремят да 
изменят света около себе си и изчерпват ресурсите му, за да придобият все повече и 
повече материални блага и по този начин да задоволят психологическия механизъм на 
подхранване на илюзиите на “Аз–а”.  

Сушите и наводненията, парниковият ефект, земетресенията – всички те са бунтът 
на природата, срещу опитите тя да бъде тотално култивирана. В тази връзка днешните 
природозащитни организации предупреждават за наближаващото бедствие и са 
катализатор на възможността човечеството да поеме по друг път.  

Днес във взаимоотношенията между обществото и природата настъпва качествен 
скок, при който, в резултат на рязкото увеличение на числеността на населението, на 
интензивната индустриализация и урбанизация на нашата планета и селскостопански 
замърсявания, започва повсеместно да се превишава способността на екологическите 
системи към самоочистване и регенерация. Вследствие на това се нарушава естественият 
кръговрат на веществата в биосферата, застрашава се здравето на настоящото и на 
бъдещото поколение. 

Екологичната криза е без прецедент.  
Ресурсите използват онези, които трупат богатства за себе си. Установена е връзка 

между промишленото и радиационното замърсяване и увеличението на злокачествените 
заболявания. Има връзка между стреса, омразата, завистта и физическото здраве. 
Духовно замърсеният човек не може да кореспондира с природата хармонично, така 
както не може да кореспондира хармонично със собственото си тяло. 

Екологичният проблем на съвременния свят е не само остър, но и многостранен. 
Той се проявява практически във всички отрасли на материалното производство, особено 
в селското стопанство, химичната промишленост, черната и цветна металургия, атомната 
енергетика и има отношение към всички региони на планетата. 

Екологичната криза може да бъде разрешена само, ако настъпят съответни промени 
в социалната среда по посока на поддържане на хармонията между обществото и 
природата в глобален план и между социалното и биологичното - в индивидуален. 

Опазването на природата все още не може да се реализира без външна помощ, 
защото Земята е една и последиците от екологична катастрофа няма да се ограничат в 
рамките само на един регион. Унищожаването на тропическите гори ще повиши 
съдържанието на въглероден диоксид (CO2) в цялата атмосфера, а киселинните дъждове 
не знаят национални граници. Замърсяването на световния океан също ще се отрази на 
съдбата на целия свят.  

Потенциалната екологическа гибел на Земята прави ядрената война абсурд. 
Осигуряването на световния мир, като върховна жизненоважна човешка потребност, 
предполага решаване на редица проблеми: 

➢ екологичен проблем – реално следствие от взаимодействието между обществения 
характер на това взаимодействие, обект на научен анализ и изследване, индикатор 
на неблагоприятната днес взаимозависимост между материалната производствена 
дейност и потребност; 

➢ енергиен проблем – необходимост от мощен енергиен поток за по–нататъшното 
развитие на цивилизацията; 



34 

 

➢ демографско развитие и прехрана на човечеството – релация, водеща преди всичко 
до екстензивно биотехнологическо развитие на селското стопанство; 

➢ усвояване богатствата на световния океан. 

От решаването на екологичните проблеми зависи бъдещето на цялата планета. 
Хората са длъжни да разбират и вземат активно участие в борбата за опазване на света. 
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ДИРЕКТОРЪТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ МЕНИДЖЪР И АДМИНИСТРАТОР 

  

Даниела Д. Димитрова 

 

 

THE DIRECTOR OF THE KINDERGARTEN 

PEDAGOGICAL MANAGER AND ADMINISTRATOR 

 

Daniela D. Dimitrova 

 

 
Abstract: The article considers aspects of pedagogical management as a kind of educational 
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pedagogical manager, are clarified. Its objects and spheres of activity are defined. The 

parameters and levels of educational management in the context of the functions of the director 

of the kindergarten are clarified. 
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Управленската дейност в образователните институции има специфичен характер и 
това налага да се разработват проблемите на психологията на управлението в 
образователните институции. Силно психологизираният характер на учебната дейност, 
високият образователен статус на педагогическите специалисти, като ръководители; 
специфичният статус на директора - мениджър, лидер, администратор; сложните 
социални връзки на детската градина и училището с обществеността и социалните 

институции, всичко това предполага специфичната управленска дейност в 
образователните институции. 

Предизвикателството пред образователния мениджмънт през 21 век е да съхрани 
многообразието на образователните институции в динамична, конкурентна среда. 
Според О. Виханский и А. Наумов през 21 век най-актуална става именно идеята за 
диференциацията.  

Най-общо образователният мениджмънт може да се определи като вид 
мениджмънт, практикуван в сферата на образованието, което на практика води до извода, 
че мениджмънтът на образованието (или образователният мениджмънт) като теория и 
практика обхваща мениджмънта на образователната система, на образователните 
институции и услуги за образование на деца и възрастни и на образователния процес с 
деца и възрастни учащи. 

„Мениджмънтът е администриране, концептуално мислене, лидерство; философия 
и култура на управление“ (Радев, П., 2015, 17). 

Най-общо мениджмънтът е процес, при който един или повече индивиди 
управляват и координират дейността на други хора, с цел да се постигнат резултати, 
които е невъзможно да бъдат постигнати от всеки човек поотделно, ако действа сам (по: 
Георгиева, В., Св. Николаева, 2001, с. 5). 

Законът за предучилищното и училищното образование залага на нововъведения в 
предучилищните учебни заведения – децентрализация, автономия, делегиране на права 
и отговорности, предприемачество, управление на качеството.  
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Образователният мениджмънт е научна област, която не предлага готови модели, 
но допринася за ефективното разрешаване на практически проблеми в образователните 
институции. 

Иновативната управленска практика на мениджъра в предучилищната 
образователна институция – ефективност, измеримост, качество се постига при 
интегриране на най-ценния ресурс за една организация, човешкият. Концепцията на 
модела е интегриране на ресурсите (мотивиране на човешкия ресурс с основните методи, 
изграждане на условия и поставяне на изисквания) за постигане на управление на 
качеството в предучилищната институция на основание PEST анализ, SWOT анализ 
(установяване състоянието на системата, ресурси, процеси, вътрешна нормативна 
уредба, задължителна документация, самооценка).     

Основни характеристики на институцията са: първото структурно звено в 
образователната система с определена цел; формална организация със социална 
значимост; децентрализирана организация с относителна автономност – делегиран 
бюджет; отворена социална система; специфично взаимодействие: учител – дете – 

родител – общественост.   Като отворена социална система върху нея действат различни 
фактори, в този контекст образователната институция функционира, като запазва 
динамичното си равновесие в среда, която е под въздействието на различни фактори, 
които детерминират развитието и функционирането й. Пространството на въздействие 
се дели на вътрешна и външна среда. Проследява се и се анализира значимостта на това 
въздействие за концепция на модела на управление, избора на стратегия (SWOT PEST 
анализ), стил и подходи на управление. 

Планирането на системата на управление включва:  
1. Констатиране на необходимост от промяна и иновации (диагностичен одит); 

управление на промяната и стреса (приоритизиране, програмиране, мониторинг);  
2. Стратегия, концепция, цели (в отношение стандарти, резултати), прилагане на 

алгоритъм за управление на качеството;  
3. Ефективно управление на ресурсите (човешки, финансови, материални, 

информационни) инвестиции;  
4. Мониторинг - осъществяване на обратна връзка чрез процес на интегриране на 

планиране, контрол, информиране и при актуализиране на стандарти и критерии; 
затваряне цикъла на управление. 

В 21век  директорът на детската градина изпълнява ролята на  педагогически 

мениджър и администратор. Превес има ролята на педагогически мениджър,  поради 
спецификата на дейността на детската градина.  

Основен управленски орган е директорът - мениджър на детската градина. 
Управленската дейност на директора се изразява в организацията и управлението на 
педагогическата, административната, финансово-стопанската и други дейности в 
детската градина. 

Директорът в образователната институция е формалният лидер и носи отговорност 
за качеството на дейностите, педагогическа, финансова, икономическа. За изпълнението 
на тези отговорности той притежава власт, има съответстващи права и задължения, 
изпълнява редица функции. В съответствие със съвременните социално - икономически 
условия тези традиционни функции се вплитат в контекста на новите мениджърски 
функции на директора. Директорът интегрира функциите на мениджъра, лидера и 
администратора за постигане управление на качеството в образователната институция и 
притежава компетенциите за: качество на функцията вземане на решения; консултативен 
тип ръководител при вземане на решения; диференциран подход при формиране на 
функционален екип - емпатия; толериране на конфликта до градивност; интегриране на 
ресурсите, на дейностите; интегриране на подходите и стиловете на управление; 
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делегиране на права и отговорности; стратегическо планиране и осигуряване ресурс за 
реализирането му; самокритичност, самооценка; лидер с личностен интегритет. 
Управлението на дейностите се извършва в рамките на управленските функции: 
планиране, организиране, мотивиране и контрол. 

Процесът на вземане на решение относно целите на организацията стои в основата 
на образователния мениджмънт, като често в теорията се отъждествява с управлението. 

Управленската функция, вземане на решение е сложна човешка дейност върху 
която влияят различни фактори: личният интегритет на мениджъра; владеенето на 
механизмите на мениджмънта; факторът среда – вътрешна и външна; ресурси /човешки, 
финансови, материални, информационни/; управление на риска за оптимизиране 
правилното вземане на решение за просперитет на институцията. 

 Планирането е една от основните управленски функции. Като дейност 
планирането е свързано с определяне на бъдещите цели на детската градина и 
подходящите средства за постигането им. Мениджърът използва планирането като 
ефективно средство за постигане целите на институцията. Елементите на планирането, с 
които той се съобразява са:   

1. Процес на изследване състоянието на организацията: SWOT PEST анализ – 

вътрешни и външни фактори въздействащи върху системата, възможности и заплахи; 
придобиване на достоверна информация и представа на ресурсно обезпечаване на 
организацията.  

2. Процес на дефиниране: мисия; формулиране на ясни, конкретни и реалистични 
цели за развитите на институцията с послание в бъдещето; политики, стандарти, 
технологии за постигане на целите в съответствие с ресурсите и компетенциите за 
ефективното им реализиране;  

3. Процес на формулиране: интегриране на ресурсите за постигане управление на 
качеството в институцията; прогнозиране и многовариантно планиране в съответствие 
между цели, ресурси, компетенции за ефективно постигане на целите; изпълнение – 

възлагане на задачите на конкретни личности и времеви ресурс; оценка, хипотези и 
политики за иновации и промяна; критерии и инструменти за мониторинг, контрол и 
оценка. 

Организиране на взаимоотношенията в детската градина е основна управленска 
функция, която е предназначена да координира действията и да установи формални 
взаимоотношения в екипа, които са гарантирани от правни норми. Организирането е 
процес, който има две страни: създаване на структурни подразделения; разпределяне на 
пълномощията (делегиране на права). 

Мотивирането като основна управленска функция се изразява в стимулиране и 
подтикване себе си и другите към дейност, която води към постигане на лични цели и 
целите на детската градина като организация. М. Армстронг (Армстронг, Основни 
техники на управление, 1994, 90) смята, че съществуват три основни подхода на 
мотивиране: стимул и наказание; мотивиране чрез самата работа; система на 
„едноминутния мениджър“ – формулиране на цели + обратна връзка. 

Контролът е друга основна управленска функция, чието предназначение е 
осигуряване на необходимата информация за оценка степента на постигане целите на 
детската градина. Основни функции на контрола:  

1. Констатираща – предназначена да достави необходимата информация;  
2. Обучаваща – оказване на помощ на учителя за преодоляване на неговите пропуски;  
3. Стимулираща;  
4. Възпитаваща – да формира отношение в контролиране на чувството за отговорност 

в работата;  
5. Регулативна – внася корекции в дейността на учителя; 
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6. Диагностична – установяване на проблеми в дейността на учителя, очертаване 
факторите, довели до проблемите и насоки за преодоляване на проблемите. 
Процесът на контролиране се разглежда като резултат от информация и като 

набиране на информация. Основни елементи на процеса са разработване на стандарти, 
норми, нормативи; разработване на инструментариум за контролната дейност (тестове, 
карта за самооценка на учителя, рейтинг скала за взаимно оценяване на учителите); 
разработване на таблици за отклоненията; съпоставяне (проверка), измерване на реални 
резултати – пускане на теста; съпоставяне на постигнатите резултати със стандартите; 
оценка на получената информация – одобрена или осъждана; санкция – въздействие 
върху отделната личност. 

Управлението на човешкия ресурс е една от най-важните управленски функции в 
детска градина. В съвременните условия най – ценният ресурс в една организация е 
човешкият и ефективното му управление ще отговори на стратегия „Европа 2020 за 
интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж в образованието“. Човешкият ресурс 
интегриран в образователната институция, е обект и субект на управлението. 
Директорът-мениджър владееш механизмите на мениджмънта интегрира човешкия 
ресурс за постигане управление на качеството в институцията. В съвременните условия 
се налагат нови изисквания към ръководителите от предучилищната система и нови 
подходи в управлението на човешкия ресурс, в основата на които са потребностите на 
обществото и отделната личност предизвикани от динамичната реалност в 
глобализиращият се свят, в контекста на глобалния образователен проект. Съществуват 
различни модели за подбор на кадрите, но всички са обединени от няколко основни 
принципа: кадрите да бъдат висококвалифицирани, да отговарят на непрекъснато 
променящите се условия, като постоянно се учат, за всяко работно място да се търси 
подходящ човек, а не обратното. В организациите най-ценен капитал е човешкият ресурс 
и приоритет е подборът, обучението и оценката на кадрите като непрекъснат процес, 
свързан със системата от дейности, целящи привличането на най-добрите 
професионалисти. 

Мениджърът и човешкият ресурс взаимно влияят върху стила на управление.  
Иновативните подходи на управление – „отдолу на горе”, през погледа на 

ръководените предпоставят: 
➢ демократичен стил на управление;  
➢ консултативен тип ръководител; 
➢ организационна култура;  
➢ значение на човешкия капитал за успеха на организацията; 
➢ своевременно, адекватно, изпреварващо отношение към иновациите;  
➢ рефлексия по отношение на иновациите за ефективност и качество на 

педагогическата дейност;  
➢ балансиран микроклимат-комуникация, екипност, креативност, иновативност, 

мотивираност;  
➢ делегиране на права и отговорности;  
➢ непрекъсната квалификация за придобиване на нови компетенции, за качество на 

образователния процес;  
➢ мониторинг-самооценка и самоконтрол; 
➢ измеримост (стандартизация); 
➢ вътрешна убеденост в целесъобразността на управлението. 

Образованието като система и детската градина като организация с много 
специфична и сложна среда изискват формирането на ”способности и стил на креативно 
”иновативно” учене, т.е. учене, което формира иновативно управленско мислене, 
насочено към преструктуриране на цялостната система”.  
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Управленската дейност е сложна и поставя пред много изпитания мениджъра-

директор на образователна институция. Ръководната дейност изисква оптимално 
съчетаване на знания с практическа дейност, притежание на компетентности, умения, 
отношения (формални и неформални), за интегриране на ресурсите и постигане 
управление на качеството (рационално и резултатно управление).  

Мениджърът, който не прилага алгоритъм за управление на качеството в 
институцията, която ръководи в съответствие с предизвикателствата на 
глобализиращият се свят, не би постигнал интегрираност на ресурсите и постигане на 
конкурентоспособност на институцията. 
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ИДЕИТЕ НА ДЖАНИ РОДАРИ ЗА РАЗВИТИЕ  НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО, 
ФАНТАЗИЯТА И ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ В ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 

Живка И. Анещева 

 

 

GIANNI RODARI’S IDEAS TO DEVELOP IMAGINATIO, FANTASY AND 
CREATIVE ABILITIES IN PRE-SCOOL CHILDREN’S IMAGINARY ACTIVITIES 

 

Zivka I. Anesteva 

 

 
Abstract: The report covers the matters of the essence of fantasy imagination and creative 

abilities. The opportunities for applying part of Gianni Rodari’s fantasy ideas in the pictorial 
activities of pre-school children; fairy tales, fantastic hypotheses, “magical” issues, participation 
of fabulous characters, the use of opposite of magnitudes and characteristic objects. 

 

Keywords: fantasy, imagination, creative abilities, fantasy binom. 

 

 

Стимулирането и развиването на въображението на децата е важна задача за всеки 
педагог. От богатството на въображението зависи развитието и пълноценното протичане 
на всички видове дейности по отделните образователните направления, които се 
извършват в детската градина – Български език, Музика, Конструиране и др. Най-голямо 
значение обаче за детето има развитието  на творческото въображение в обучението по 
образователно направление "Изобразително изкуство“. То е един от най-важните 
психически познавателни процеси по отношение на стимулиране и провокиране на 
креативността в предучилищната възраст.  

Въображението като творческа дейност е основна обществена потребност, а 
естетическата дейност, каквато е изобразителната дейност - силно средство за развитие 
на творческите способности. То е способност да се създават нови сетивни или мисловни 
образи в човешкото съзнание срещу преобразуване от действителността впечатления. За 
основа на въображението служат възприятията и представите. Създаването на нови 
образи предполага такова съчетание, което се образува от временни, формирани от 
минимален опит връзки, които по-рано не са си взаимодействали. Източник на 
въображението е обективната действителност. Създаденият образ се основава на едни 
или други факти и явления, притежава обективно реални белези.  

Дж. Родари определя: “.....въображението не представлява някаква способност, 
отделена от интелекта: то е самият интелект, взет в цялата си и пълна всеобемност, която 
си служи с неговите похвати, но е приложена по-скоро към точно определена дейност, а 
не към друга“  [ 5 : 23 ].  

Творческото въображение е фантазна дейност, която намира израз в творчеството, 
сливайки се с него. То е процес на създаване на нови образи, чието реализиране води до 
обогатяване на действителността с ценни продукти. Дж. Родари потвърждава: 
„Творческата функция на въображението принадлежи на обикновения човек, на учения, 
на техника; тя е същината на научните открития, както и за раждането на едно 
произведение на изкуството; тя е направо необходимо условие за ежедневния живот...“ [ 

5 : 190 ] . 

Терминът фантазия се използва като синоним на въображението. Той се прилага 
и в много по-ограничено значение, като особен вид въображение, чиито продукти са 



41 

 

образи и идеи за неща, които не само че не съществуват никъде, но и не биха могли да 
съществуват, защото са принципно неосъществими. 

Както и други психически процеси, въображението и фантазията се развиват през 
целия житейски път. При децата минималните знания и бедният практически опит водят 

до фантастично тълкуване на жизнените явления. В началото на процеса стоят 
възприятията - външни и вътрешни, съставящи основите на опита. Детето натрупва 
материал от видяното и чутото, от който ще работи неговата фантазия 

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” [1 : 26]. 

Ролята на въображението в обучението по изобразителни дейности в детската 
градина не се ограничава само до създаване на неповторими  и впечатляващи образи от 
децата. Важното е детето да се научи да създава образи, с помощта на които може да 
изрази собствените си идеи, мисли и преживявания в рисунка, апликация или пластика. 
Художественото познание е сложно съчетание между определена образна информация и 
нейната качествена трансформация – между образния начин на мислене и 
емоционалното преживяване.  

Творчеството на Джани Родари представлява един неизчерпаем източник от идеи 
не само за развитието на въображението, фантазията, образните представи и 
емоционални преживявания. То е и основа за прилагане на способите на изобразително-

творческите способности (асоциация, аглутинация, деформация, хиперболизация, 
метаморфоза, одухотворяване и др.), за изява на художествената изразителност в 
самостоятелната изобразителна дейност на децата. 

Много често в педагогическата практика в предучилищната възраст се споделя за 
прилагането на идеите на Джани Родари от известната му книга „Граматика на 
фантазията“ най-вече в областта на българския език и литературата. В основата на 
произведението му е залегнал „фантазийният бином“, както го нарича авторът: 
„Фантазийният бином трябва да служи на децата, тръгвайки от една дума. 
„Фантастичната тема“ възниква едва когато се създават причудливи същества и странни 
докосвания между тях. Тогава в сложните движения на образите и в техните капризни 
преплитания проблясва едно непредвидено родство между думи, принадлежащи към 
различни верижни системи“ [ 5 : 14 ]. 

Основната идея на книгата е как да се развие въображението и фантазията на децата 
като психични процеси и като ценности на детската личност. В нея Дж. Родари излага 
някои несложни похвати на творческото въображение. 

Тръгването от една произволно избрана дума е първата стъпка в процеса на 
творенето, към нея се прибавя още една  и /като във фокусите/, фантазийният бином се 
задейства.  „Нужно е двете думи да са разделени от известна дистанция, едната да е 
достатъчно чужда за другата, та съседството им да е малко нещо необичайно – само така 
въображението ще бъде принудено да се задвижи и да установи между въпросните думи 
сходство, да изгради единна, в дадения случай – фантастична цялост, в която двата 
разнородни елемента биха могли да съжителстват. Ето защо добре е фантазийният бином 
да бъде избран с помощта на случайността“ [ 5 : 24 ]. Във фантазийния бином думите не 
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са взети в обикновеното им значение, но са освободени от езиковия порядък, който ги 
свързва във всекидневната реч. Те са „учуднени“, направен са „чудни“, „странни“, 

насочени са една срещу друга на фона на никога невиждан дотогава небосклон. Тогава 

те се намират при най-добри условия, за да родят занимателен и провокативен разказ. 
Дж. Родари предлага и начина, по който думите биха могли да се предадат по-

нататък на всички. Определя механизмът, който децата трябва да овладеят и приложат 
на практика много добре, като при това извличат от упражнението истинско удоволствие 

,като не бива да остане недооценен моментът на радостното развлечение. 
 „Фантазийният бином“ се прилага в педагогическата практика /както е споменато 

по-горе/ най-вече за залагане на опит и отчитане на резултати от някакво изследване, за 
осъществяване на задачи, свързани с Образователно направление „Български език и 
литература“. „......говори се само за словесната творческа измислица и едва се загатва, 
без да се копае много надълбоко, че тези технически похвати биха могли лесно да бъдат 
пренесени и в другите езици“ [ 5 : 11]. 

А защо не и пренесени в обучението по Образователно направление 
„Изобразителното изкуство“ в детската градина? 

Това се потвърждава и от самия Дж. Родари: „.......възможността, която ми бе 
предоставена да разсъждавам надълго и нашироко, системно и с помощта на 
непрекъснатия контрол на дискусията и на опита не само върху функцията на 
въображението и похватите за неговото поощряване, но също така и върху начина, по 
който те биха могли да се предадат по-нататък на всички, например за да станат 
инструмент за езиковото възпитание на децата, а и не само за езиковото“  [ 5 : 10]. 

През целия предучилищен период  се усвоява и натрупва образен език и запас от 
словесни понятия и изрази, които са в основата на един пълнокръвен въображаем или 
фантазен разказ. Едва в последната подготвителна група по-резултатно и пълноценно 
може да се приложи „фантазийният бином“ на практика.  

В изобразителните  дейности обаче не са нужни думи. Децата могат с помощта на 
средствата на изобразителното изкуство да изразят своите впечатления, представи, 
емоции, мисли и чувства, преживявания, интерпретирайки „фантазният бином“ без да 
анализират, а опирайки се на интуицията, на своята вътрешна логика. „Изливайки“ 
усещанията си, породени  от двойката думи, малките художници на практика прилагат 
способите за развитие на изобразително-творчески способности – хиперболизация, 
деформация, асоциация, трансформация и др., моделират своята фантазна история. 
Изобразителният „бином“ дава възможност да се стимулира изявата на художествената 
изразителност и развитието на всички психични процеси, свързани с детската 
креативност. Използването на „биномната“ креативност „отключва” естествената 
склонност на децата за деформация на образа, за генериране на оригинални и необичайни 
идеи.  „Въображението на детето, подтиквано да измисля думи, ще използва своите 
инструменти върху всичките характеристики на опита, които предизвикват неговата 
творческа намеса“ [ 4 : 190 ] . 

Приказките на Дж. Родари също могат да се приложат в предучилищната възраст 
като инструмент за развитие на въображението, фантазията и творческите способности. 
Някои от тях: „Такси за звездите“, „Огромният морков“, „Когато в Милано заваляха 
шапки“, „Кучето, което не умеело да лае“, „Летящата къща“, „Къща в пустинята“, 
„Котаракът пътник“, „Неизвестният самолет“, „Светът в едно яйце“, „Вълшебният 
барабанчик“, „Обиколка на града“ и др., биха могли да послужат за основа на 
илюстрации към тях, или за собствено интерпретиране на съдържанието със средствата 
на изобразителното изкуство. По този начин отново ще се приложат  по-пълноценно 
способите за развитие на творческите способности на децата, ще се обогати 
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изразителността в детското изобразително творчесво, ще се проявят фантазията и 
въображението. 

На въпроса: „А как се измислят приказките?.“, Дж. Родари отговаря,че в 

действителния живот може да се влезе през главния вход, но може да се промъкнеш в 
негопрез едно прозорче, което за децата е най-забавното нещо. Точно през това прозорче 
авторът внася въображаемите похвати, фантазийните връзки и умението да се твори. 

Техниката на „фантастичните хипотези“, пише Дж. Родари,  е крайно проста. Тя 
е изградена във формата на неизменния гореспоменат въпрос: „Какво би станало, 
ако.....“. за да се формулира въпросът, се вземат първите паднали ни под ръка подлог и 
сказуемо. Тяхното съчетание ни снабдява с хипотезата, върху която основа може да се 
работи [ 5 : 10]. Предложените на децата „несъвместими“ словосъчетания като: котка и 
летя; домат и скачам; слон и търкалям; торта и пътувам и др. ще събудят и провокират у 
децата асоциации, ще задвижат образи и думи, които биха могли да се претворят в 
рисунка, пластика, апликация. 

А на „магическите“ въпроси: „Какво би станало, ако хората си изгубят 
копчетата?“; „Какво би станало, ако нямаше прибори за хранене?“; „Какво би станало, 
ако на вратата почука крокодил?“; „Какво би станало, ако от небето завалят шишарки?“ 
и др., децата пак биха могли да изразят отговорите в изобразителни творби, прилагайки 
и използвайки разнообразни изобразителни техники и различни изразни средства, 
развихряйки въображението и асоциациите.  Безспорно, това би било по-лесно с помощта 
на словото, но си струва да се опита. Както твърди и Дж. Родари: „....когато темата, 
съвпаднала с личния опит на детето, оказала се съзвучна с обстановката, в която то расте, 
с обкръженето му, подбужда детето да навлезе в нея самостоятелно, да пристъпи към 
вече изпълнената с познато за него съдържание действителност откъм необикновената й 
страна“ [ 5 : 55 ]. 

Писателят излага и още някои несложни за реализиране  похвати на творческото 
въображение, служейки си отново с магическото „ако“: „Ако дядо стане котарак.....“, 
„Ако детето е с обуща на ръцете, а на краката – с ръкавици“, „Ако вълкът беше продавач“ 
и др. Реализирани в изобразителните дейности,  те са още една  възможност за 
провокиране на художествената изразителност, на фантазията и асоциативното мислене.  

„Фантазийният бином“ би могъл да се приложи с участието на приказни герои. От 
едната страна - приказният герой, от другата -  произволна дума. Изобразителният 
резултатът от това съприкосновение с приказното и обикновеното може би ще бъде 
изненадващо „фантастичен“..... 

Дж. Родари предлага и други варианти на „фантазийният бином“: използването на 
противоположни по величини и характеристики предмети: напр. бином от макси и 
мини  предмети /мини вулкан и макси куче; мини динозавър и макси цвете и т. н./ В тази 
ситуация способите за развиване на изобразително-творческите способности могат да се 
приложат най-пълноценно в детската изобразителна дейност. 

 В програмното съдържание  по Образователно направение „Изобразително 
изкуство“ в детските градини не са застъпени достатъчно на брой и разнообразни теми 
за провокиране и стимулиране  на творческото въображение и фантазията на децата, не 
се използват пълноценно възможностите на способите за изграждане на изобразително - 
творческите способности на децата. Прилагането на идеите на Дж. Родари за развиване 

на въображението и фантазията от  книгата „Граматика на фантазията“, на приказките и 
др. негови произведения за деца в изобразителната продуктивна дейност, са една 
възможност за развиване и изява на творческите способности на децата, за повишаване 
на  художествената изразителност. 

 Нека обаче не се забравя, че в основата на развитието на въображението, 
фантазията и изобразително-творческите способности на децата стои личността на 
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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. Както 
посочва Дж. Родари: „Учителят е възрастен, който е с децата, за да изяви най-хубавото 
от самия себе си, за да развие също в самия себе си навиците на творчеството, 
въображението, конструктивния ангажимент в серията дейности, смятани сега за 
равностойни: живопис, пластика, драма, музика, емоционален живот, морал, познание, 
театър“ [ 5 : 194 ]. 
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Abstract: The present research attempts to highlight some needs in the socio-pedagogical work 
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Keywords: socio-pedagogical work, children at risk, family-type accommodation center, 

socialization, resocialization, adaptation 
 

 

От особено значение за социално-педагогическата работа при деца настанени в 
институции е възпитанието и обучението по посока  успешна социална изява, чрез 
моделите за семейни ценности, като част от предпоставките за правилното развитие в 
бъдещето на всяко дете. Важна задача за социалния педагог е, да установи 
потенциалните индивидуални възможности на всяко дете, да създаде условия за развитие 
и оптимални модели за бъдеща успешна реализация на педагогическата дейност. 

Практическият опит ни показва, че не е възможно всяко дете да постига еднакви 
резултати, въпреки еднаквите условия на живот, в които са поставени. Проявата на 
различни умения и способности не е резултат само на възпитателните въздействия, а и 
отражение на тяхната природна даденост. Децата действат най-активно в това 
направление, в което намират своето отражение. В нашите наблюдения откриваме  тясна 
връзка между волево, нравствено и умствено развитие. Повечето от наблюдавнаните 
деца не реализират потенциалните си възможности, поради слабо волево усилие, липса 
на упоритост, настойчивост, дисциплинираност и последователност.  

Имайки предвид, че социалната среда има определяща роля по отношение на 
формирането на детето, децата влизат в безкрайно много отношения с целия сложен 
заобикалящ ги свят, всяко от които неизменно се развива и преплита с други. 
Оптималното функциониране на процеса следва да се основава върху единството на 
заобикалящите ги процеси. Обществото предявява определени изисквания към 
подрастващите, към различните социални общности, в които се намират. Реализирането 
на тези изисквания, на правните и морални норми зависи от семейството, училището, от 
различните информационни източници, от характера на взаимоотношенията в тях, от 
целите които ги обединяват. 

Материалната и нравствената криза при изоставените деца „дете в риск“ [1] поражда 
в тях деструктивност, която намира израз в отчаянието и равнодушието им в бъдеще. 
Преодоляването на различните противоречия – от една страна, обществените 
изисквания, а, от друга – изискванията на семейството и неформалните обединения е 
движеща сила в развитието на децата. То е свързано с проява на волеви усилия за 
преодоляване на различни трудности и постигане на по-значими цели. Ефективността на 
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педагогическия процес зависи най-вече от моделите за стимулиране на личните 
възможности на детето, от моделите за развитие на неговите нагласи и способности.  

Социално-педагогическата дейност с децата в институция е свързана с иновативния 
опит в сферата на социалната педагогика за възпитание и превъзпитание, тъй като 

светогледът и нагласите им, формирани в техните семейства не е адекватен на нормите 
за възпитание, очаквани от обществото , не са адекватно определени и  мястото и ролята 
на детето в него. Семейството е първото социално обкръжение за всяко дете, където се 
формира първият социален опит. След като дето е „напуснало“ тази среда, липсва 
проводника на обществените изисквания. Оттук възниква главното противоречие в 
светогледите и моралните норми. Семейството отразява по своему социалните 
въздействия и ценности. В голяма степен семействата, от които идват „настанените“ 
деца, изцяло отхвърлят тези ценности и създават свой семеен вариант, в който 

общоприетото се пречупва през призмата на семейно значимото.  
Като първо отражение на отношенията в семейството се определя начина по който 

децата възприемат света песимистично и мрачно. Най-травмиращата характеристика на 
семейните отношения се превръща в доминираща нагласа на детето. Семейните 
отношения определят и социалната ориентация в поведението му – асоциално и 
антисоциално. В семействата на „настанените“ деца съществуват непрекъснато 
враждуващи страни. Едната непрекъснато се стреми да доминира и да причинява на 
другата страдание и болка, да я вкара в непрекъснат емоционален дискомфорт. По този 
начин в детето се провокира както асоциално поведение, така и стремеж за промяна. Най-

прекият път за тази промяна е „бягството“. На улицата децата, останали без надзор, се 
вписват напълно адекватно в неформалните образования и взаимоотношения.  

Въпреки наглед свободния начин на живот децата са в непрекъснат контакт и 
зависимост от целите, поставени в тези общности. Тези цели са пряко свързани с модела 
на мислене, както и с начина на поведение, формирани още в семейната среда. Децата 
придобили определени нагласи в резултат на изключително асоциалната среда, в която 
живеят, много трудно могат да бъдат превъзпитани. Институциите в които се настаняват 
такива деца се сблъскват с еднороден проблем изразяващ се в невъзможността да се 
променят нагласите на децата и да се формира социално значимо поведение.  

Една от най-главните цели на педагозите работещи в центровете е да се предложи 
формиране на друга алтернатива на живот, взаимоотношения и начин на поведение. 
Наблюденията ни показват, че децата сравнително лесно свикват с новите модели и 
изискания към тях, бързо усвояват елементарни стъпки. А от друга страна,трудностите 

идват при промяната на нагласите, както и при мотивирането на децата да продължат 
самостоятелно своето развитие. Работата с децата не се изчерпва с реализирането на 
малки промени, настъпващи при ежедневния контакт с тях. Резултатността е налице 
тогава, когато в съзнанието на детето настъпва онази голяма промяна, която води след 
себе си до пълното му откъсване от средата от която идва и антисоциалното поведение и 
вписването му адекватно във формалните взаимоотношения в училище и институцията. 
„Наложително е учителят да осъществява оптимално ресоциализацията на личността. 
Това е процес, който подпомага повторното и включване в социума, след като по 
различни причини социални, морални, личностни, правни и др. тя е била временно 
изключена от него.“ [2] Ресоциализацията на личността според някои автори се изразява 
в „социална рехабилитация“, която е насочена към оказване на помощ на детето да 
преустрои вътрешната си структура – идеали, ценности, убеждения, навици, привички, 
като съобрази тази структура с моралните и правни норми. Според Е.Рангелова 
„ресоциализацията на детето се различава от процеса на социализация – доближавайки 
се до педагогическия процес. Характеризира се с целенасоченост, конкретност, 
организираност. При ресоциализацията вниманието е насочено преди всичко към 
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търсене и използване на педагогически целесъобразни начини за общуване и 
въздействие. Затова и профилът на ресоциализацията е педагогически." 

От особено значение е и ежедневната мотивация на децата да посещават редовно 
училище, отпадането от училище води до изолация и връщане в предишната среда и 
поведение. Тук е мястото да се спомене, че педагогическата работа се затруднява не само 
от ценностите и мирогледа, формирани от различни фактори (семейство, улица). 
Необходимо е да се откроят самите възможности на детето, които са налице. Според 
Б.Такворян „ Външните признаци на изоставането и неуспеваемостта на учениците до 
голяма степен се обуславят от самите причини, които ги пораждат. Като най-

разпространени причини, за изоставането и неуспеваемостта се сочат: пропуски в 
знанията и уменита; слабо развитие на навиците за учебен труд; забавено развитие на 
мисленето; недобро здравословно състояние; отсъствие на положително отношение към 
ученето; ниско равнище на възпитаност;недисциплинираност; увличане в 
занимания,несвързани с учебно-възпитателната работа и др. Немалка група причини са 
от чисто педагогически характер - недостатъчна научна и професионална подготовка на 
някои учители, дидактогенни неврози, неумението да се съблюдават изискванията на 
индивидуалния подход, да се осъществява рационална диференциация на обучението и 
др.“ 

Липсата на воля, упоритост и дисциплинираност пречи на резултатното 
педагогическо въздействие. Изводът, който може да се направи, е че работата с децата в 
институция е сложна, но тя не се изразява само в липсата на закони и неправилното 
взаимодействие между различните институции. Проблемите на децата се крият в самите 
тях, но и в самите педагози. Доколко детето има възможностите да промени своя 
светоглед и начин на мислене и доколко педагозите, чрез техните въздействия могат да 
извадят наяве потенциалните им възможности. Резултат от ефективност има само тогава, 
когато потенциалното се превръща в актуално, но не като външна промяна (заучаване на 
елементарни умения и навици), а разбирането от самото дете на смисъла на промяната. 

С помощта на социалния педагог детето се мотивира да открие ролята на училището. 
„Процесът на ресоциализация е осъществим, ако се създават условия за ефективно 
протичане на превъзпитанието, адаптацията и реадаптацията на децата в условията на 
целесъобразно организирана педагогическа система.“ [2] За да се осъществи всичко това 
е необходимо бъдещите педагози да са подготвени за работа с рискови деца, които да 
социализира и ресоциализира. Също така са необходими знания и умения за провеждане 
на превантивна и корекционно-възпитателна дейност. „Общуването с децата, изправени 
пред риск е на принципа „проба-грешка“, което само по себе си обрича на неуспех 
ефективността на педагогическото взаимодействие.“ [2] 
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КИНОАГРЕСИЯТА - ТОЧКА  НА  (НЕ) ПРЕВОДИМОСТ 

 

Надежда Г. Тодорова 

 

 

THE CINEMA AGGRESSION - A POINT OF (NON) TRANSLABILITY 

 

Nadezhda G. Todorova 

 
 

Abstract: The violence is one of the most serious problems in modern societies. The topic is an 

integral part of all spheres of social, public and cultural life. Demonstrating aggression with 

which the media and visual forms of communication are filled provokes acts of cruelty and feeds 

the symptomatic phenomena of behavioral changes among adolescents. Such pictures in the 

media can lead to thoughts and ideas that later turn into specific emotions and specific behaviors. 

Under the influence of unpleasant life events and traumatic personal experiences; as well as from 

daily news programs, media and movies - children get the impression that conflict situations are 

resolved by violence. In order to prove themselves to others, as well as to succeed among their 

peers, they recognize as their own and perceive this type of behavior as a form of personal self-

expression. 

Psychoanalysis in cinema is a variable repetition of the same models related to the individual-

family-community relationship. The identification of the spectator with the film characters takes 

place both on a conscious level and on a level of unconscious reception. Very often there is a 

marked discrepancy between the reality of the film text and the attempts for its theoretical 

interpretation from different points of view. Interpretations range from warm acceptance of the 

plays to disagreement and outright rejection. 

 

Key words: aggressive behavior, maturation, film messages, cinema, psychology, adolescence. 

   

 

Въведение 

Насилието като социален феномен датира от древността и е част от историята на 
човечеството. То е сложно явление, особено в условията на девалвация на ценностите, 
на деморализация на обществото. При значителни материални трудности, насилието 
придобива още по-широко разпространение. 

По своята същност, насилието обозначава агресивни или престъпни действия, 
чиято цел е причиняването на вреда на хора, животни или собственост. Характеризира 
се с „предметно“ отношение към хората, тоест те се превръщат в обекти и средства, като 
се стига до дехуманизация, отчуждение и неизбежно самоунищожение на носителя. Като 
феномен насилието не е ясно дефинирано и неговото разграничение в науката и 
ежедневната употреба е многопластово. В повечето случаи се засягат следните основни 
аспекти (Блэкбърн, 2004): 

- криминални прояви, като убийства и грабежи 

- вандализъм; умишлено разрушение 

- безчинства при масови мероприятия като футболни срещи, концерти и пр. 
- насилие на расова, етническа, верска основа 

- сблъсъци между младежки банди 

- политическо мотивирано насилие 

Световната здравна организация определя явлението като: „Умишлено използване 
на физическа сила, възможна или реална, срещу даден индивид, група от хора или 
общности, която или завършва със смърт, или има голяма вероятност да завърши с 
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нараняване, смърт, психологически травми, невъзможност за развитие или загуба“ 

(WHO, 2002, с.5). 
Агресивното поведение може да се изразява не само във физическо, но и в 

сексуално, психическо и емоционално малтретиране (Василева, 2013). То се извършва от 
един или от група индивиди върху един или няколко индивида. Подобно поведение може 
да включва действия като блъскане, бутане, разтърсване, ритане, стискане, изгаряне или 
каквато и да е друга форма на физическо посегателство над личността. При насилието, 
свързано с психическо малтретиране, съществуват словесни заплахи, подигравки, 
подмятане, присмиване, викове, изолация и злонамерени слухове, оборващи 
достойнството на човека. При изследвания на междуличностните взаимоотношения 
между ученици (Калчев, 2009) се наблюдава антисоциално поведение, което обхваща 
целия спектър на вербално и невербално взаимодействие. Сред тях са злонамерени 
действия и намерения, причиняващи умствени, физически или материални увреждания 
или наранявания на лица във или извън училище. 

По дефиниция (допълнителна разпоредба в п.1, т.1,2,3,4,5 от Правилника за 
прилагане на закона за закрила на детето (ППЗЗД) насилието е себеутвърждаване чрез 
употреба на сила и бива различни видове – физическо, психическо, сексуално; както и да 
се изразява чрез пренебрегване и изолация. 

 

Изложение и основни аспекти 

В съвременната епоха на глобализация кинопосланията от екранната реалност 
лесно и бързо преминават в метапространството на извънфилмовата действителност, от 
която всъщност са произлезли. Аудиторията реагира на предлаганите наративи основно 
по два начина - с емпатия, съпричастие; или с отдръпване, разграничение и отрицание. 
Между тези рецептивни полюси съществуват и множество варианти, но като цяло това 
са двете ментално-емоционални състояния в основата на зрителското отношение. 

Семантичните кодове подлежат на трансформация и перманентна промяна 
(Лотман, 1997). В постмодерната епоха екранните истории носят своята етично-

естетическа стойност, въпреки че вече са раздробени на съставните си елементи, които 
от своя страна се екранизират в нови форми. Традиционният визуален разказ е нарушен, 
а елементът на условност е засилен до крайност. Жанровите киномодели се про-играват; 
трансформират се и ангажират зрителя с неочаквани форми, идейни и сюжетни обрати. 
Процесът на общуване с публиката се задълбочава, използвайки асоциативното и 
аналогичното мислене и въображение на реципиента. Предлаганите кинопослания са 
откъслечни, преходни, съдържащи многопластови и/или двупосочни наративи. Най-

често използваните похвати са (Дичев, 2016): 
- веднъж от реалното ежедневие към екрана; прехвърляйки теми и визии от едната 

плоскост в другата 

- втори път, от филмовите визии към действителността; конструирайки нови модели 
на мислене и възприятие. 
От друга страна, тези функции представляват и възприятийни ситуации по 

отношение на филмовата реалност – на твореца и на зрителя. 
В своето изследване  "Метаморфози в общуването: автор – екран – зрител"  (2006) 

М. Димитрова отбелязва особеното „митологемно реагиране в подсъзнанието“ по 
отношение на тези взаимовръзки. 

„...Екранният образ вътрешно се модулира, водейки публиката на разходка из 
филмовите й спомени. Постепенно екранната илюзия разгъва фасетъчната си 
структура...“(Димитрова, 2006,с.131) 

Тази разпокъсаност на възприятието в много от случаите дистанцира зрителя и той 
не е в състояние да съ-преживее екранния разказ. Аудиторията е в състояние на 
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раздвоение пред екрана. Шизофренният наратив затруднява рецептивната способност и 
отдалечава реципиента от киноисторията. Но голяма част от публиката се идентифицира 
дълбоко с образите и ситуациите на екрана.  

Чрез играта на илюзия (филм/художествена фикция) и автентичност 
(реалност/битие) авторите се опитват да прекрачат границата на условността. Но този 
подход крие неподозирани опасности в емоционален и психологически аспект. 

Рефлексът на съзнанието се насочва към автентичната роля на индивида в живота. 
За него реалността се превръща във враждебно пространство; социума във враг; 
мотивите за бягство от реалността изкристализират до степен на патология. 

Зрителят е насочван към два избора:  
- пасивен; „бягство“ от съществуващите реалности; с всички произтичащи от това 

последствия като депресии, отчаяние, натрапливи мисли за самоубийство. 
- или активен; „спасение“ под формата на озлобление, гняв, омраза, убийство. 

Емоционалното приобщаване на зрителя, особено в периода на физическо и 
психическо съзряване, е двойнствен процес с непредвидими последствия и странични 
ефекти. Заиграването с публиката и нейните възприятия, особено опитите за 
манипулация, е опасна територия. 

Филмът, освен проводник на творческа енергия, се превръща в аудиовизуален 
текст, който насажда определени виждания. Посланията – явно или скрито – 

трансформират съзнанието на реципиентите. Звената в една естетическа комуникативна 
верига действат по определен начин върху големи аудитории, още повече когато 
възрастовата граница е до или около 14 години. 

Мислейки и чувствайки в предлаганите екранни рамки, зрителят губи усещане за 
своята автентичност и уникалност. Той става съмняващ се и самозаблуждаващ се. По 
този повод М. Димитрова отбелязва: 

„ Постмодерността е заредена с патологизираща шизофренност.“, тоест тя е вид 
екранна шизофрения. 

През последните три десетилетия случаите на агресия в училищата не спират, а се 
умножават заплашително. По свдения ,изнесени в изследването на П.Калчев "Тормоз и 
виктимизация от връстниците" (2003) правителствените и съдебни органи не могат да 
намерят адекватни решения за справяне с проблема. Медиите са пълни с примери за 
нападения, физически и психически тормоз, побоища и дори убийства, извършени от 
малолетни и непълнолетни. 

Проучване на УНИЦЕФ от 2018 г. сочи, че повече от половината ученици на 
възраст между 13 и 15 години са били жертва на насилие в България. Регистрирани са 
8000 случая на агресия в страната само за една година. В предаването „Директно“ на 
телевизия Bulgaria ON AIR , което е излъчено на 14 ноември 2018г., психологът Юлия 
Крайчева и педагогът Полина Коцева изнасят сведения за агресията на подрастващите и 
безпомощността на институциите. По мнение на П. Коцева:“ Днешните деца ще станат 

следващите насилници утре“. В България има достатъчно програми за противодействие 
на насилието и повечето педагози, които работят предимно с деца, обръщат внимание на 
тези проблеми. 

Причините за детската агресивност се коренят до голяма степен в проблемна 
семейна среда (Василев, 2012). Ако ежедневно индивидът наблюдава физическо и/или 
психическо насилие, превърнало се в норма – това става модел за подражание и също се 
превръща в норма на поведение за детето на по-късен етап от развитието му. 

Темата за деструктивните нагласи и прояви на младите хора в училищата и не само 
– а и в по-широк план в обществото, е свързана с тенденцията на ожесточаване и 
деформация на нравите и моралните принципи сред подрастващите. Ескалация на 
проявите на агресия се регистрират в училищата, в бита, в обществото като цяло. 
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В ежедневието човек непрекъснато се сблъсква с най-различни прояви на 
неуважение, грубост и уродливи форми на насилие. Проявите на арогантност, 
безпардонност, водещи до физическо, вербално, психическо или сексуално насилие, се 
превръщат в съзнателен стил на поведение. По този начин индивидът разрешава 
вътрешни психологически терзания или освобождава определен вид комплекси 
(Величков, 2006;2009). 

При постигане на набелязани цели и резултати в живота, за определени кръгове от 
българското общество по време на прехода от 90-те години у нас, като доминиращо 
поведение се наложи да се преминава от словесно общуване към груби и арогантни 
форми на агресивни действия и /или насилие. Подобна рационална стратегия се предава 
като модел на поведение от възрастните и преминава безпроблемно върху неукрепналото 
детско съзнание. Тяхната неразвита достатъчно емоционалност, духовна и нравствена 
същност имитира механично или прилага без задръжки този стил на поведение в 
отношенията си. 

В особеностите на проявите на агресия изпъква на първо място, че при повечето 
случаи извършителите и авторите на престъпното деяние са момичета в тийнейджърска 
възраст по данни на П.Калчев (Калчев, 2009). Те са мотивирани и движени в своите 
постъпки от антипатия към жертвите, примесени със завист, ревност, конкуренция или 
стремеж за самоутвърждаване и демонстриране на превъзходство; чрез опити за 
доминиране и унижение на по-слабите. При някои от случаите, показателно и 
симптоматично, присъства и допълващия ефект от употребата на опиати, което подсилва 
психологическото въздействие за прекрачване на общоприетите норми на поведение и 
освобождава нездравите видения на патологичното въображение за прилагането на 
особено унизителни и ексцентрични методи на мъчение спрямо жертвата. 
Подигравателното отношение, уронващи честта и достойнството на личността, също 
играят основна роля в този процес (Стойчев,2016). 

Връзките между семейството, училището и обществото се късат и /или не са били 
достатъчно добре изградени, за да реагират адекватно на реалностите и съвременните 
предизвикателства. Кризата на ценностите – в семейството, обществените и духовни 
институции (църквата) и пр. – се отразява и на разпадането на авторитета на споменатите 
институции и на невъзможността да се намери ясен, приемлив и работещ механизъм на 
проблемите. 

Децата растат под въздействието на улицата, масовата култура, бълваща от 
екраните и интернет „наркотични“ зависимости, сексуални извращения и налудни 
психопатии. Обществената среда, в която се развиват младите хора е силно заредена с 
проявите и фактите на насилие, които са допълнително умножени и интерпретирани от 
различните форми на изкуство, включително киното. Това е среда на мафиотски 
сблъсъци и перманентни убийства, разчистване на сметки, побоища, гангстерски войни 
на фона на безсилието на обществото и държавните институции. Правоохранителните 
органи не могат да реагират адекватно на тези явления и да се справят с организираното 
насилие и престъпността. 

В общественото пространство, медиите и изкуството се наслагва усещането, че 
законовите органи, призвани да пазят реда, живота и здравето на гражданите, са по-слаби 
и неефективни в битката с кримипроявите. Натрапва се факта, че те не са в състояние да 
наложат с инструментариума, с който разполагат, върховенството на закона и 
уважението към моралните норми над престъпния произвол и саморазправата. 
Насилието се възприема като средство за бързо и ефикасно възмездие, което утвърждава 
старозаветния принцип „око за око, зъб за зъб“. Тези архетипни поведенчески модели 
влияят върху поведението на несъзнателно ниво, но понякога ситуативно се 
актуализират и активизират комплекс от минали и настоящи травматични преживявания. 
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Това провокира прояви на агресия, която може да стигне да крайни форми на насилие 
както към конкретен човек, така и към отделни социални групи. 

Системното и неконтролируемо насилие на макросоциално ниво оказва силно 
въздействие и на микросоциално равнище. То предопределя моделите за жестоко 
поведение в междуличностните отношения; култивира определени стереотипи и образци 
на поведение в съзнанието на младите хора и подрастващите (Величков, 2009). 

Демонстрацията, недвусмислено заявяваща, че грубиянът е по-силен и винаги прав, 
че наглият успява, че в света на почит са арогантността и жестокостта – се отразява 
трайно върху формирането на личността. Примерът за това, че в живота успява този, 
който решително нарушава общоприетите норми и не се съобразява с никакви правила – 

въздейства мощно върху възпитанието и съзнанието на подрастващите, като деформира 
техните емоционални и психически възприятия. 

Формират се трайни нагласи, които имат когнитивен и волеви елемент: те 
представляват едновременно светогледни стереотипи, особен вид чувствителност и 
категоричен модел за подражание. 

Симптоматичните явления на насилие сред подрастващите, които са силно 
тревожни, имат своите корени: веднъж, в обществения всекидневен живот; и втори път 
– във фактите и информацията, подавана от медийната сфера, различните форми на 
изкуство, сред които телевизионните сериали и игралните филми от големия екран. 

Насажданата с десетилетия „култура на насилието“, въздигаща на пиедестал 
драстичното неуважение към здравето и живота на другия; незачитане на елементарното 
му лично достойнство; хладнокръвното погазване на изконното му право на 
съществуване – всичко това деформира и променя до неузнаваемост сетивността на 
формиращата се, неукрепнала в емоционален и психологически план личност. 

Необремененото съзнание е много по-податливо на този тип въздействия; много 
лесно попива агресията от заобикалящата го среда; усеща липсата на правила и 
безсилието да бъдат спазвани моралните норми. Индивидът се възползва от 
безразличието, апатията и безотговорността, които създават нравствен хаос и 
емоционална неустойчивост. Младата неоформена личност е много по-сензитивна към 
кризата на ценностите, раздвоението и неувереността на възрастните; тяхното безсилие 
да покажат положителен модел за справяне с житейските проблеми и изобщо – с 
предизвикателствата на всекидневието. 

При някои юноши, агресията се явява като защитен механизъм. За тях това е 
обратната на пасивността и апатията форма за справяне със стреса и напрежението, както 
и с  проблемите на възрастовото развитие, личностното израстване и социализацията. 
Отговорността за духовното израстване и развитие на подрастващите, преди всичко е на 
възрастните: на родители, общество, институции (училище, медии, обществени 
организации). Когато тези елементи на обществото се характеризират с поведение на 
безсилие и безотговорност и/или неизпълнение на функциите си – тогава потресаващите 
картини на детско насилие зачестяват и добиват все по-уродливи форми и проявления 
(Василева, 2013). 

По отношение на изкуството, киното е онази сфера, която най-бързо и 
ненатрапчиво внушава определени представи. Посланията на филмите през цялата 
киноистория, вменяват агресия и жестокост, осланяйки се на „историческата 
достоверност“. Известна е неписаната формула в киноиндустрията: насилие + секс = 
комерсиален хит. За целта на паричните постъпления и баснословните приходи тази 
формула продължава успешно да се експлоатира от десетилетия. 

Престижни филмови награди получават именно екранни истории с такава 
тематика. Сюжетът може да е ситуиран в далечна историческа епоха или в съвремието; 
да борави с парадигмите и да не излиза жанрово от рамките на екшъна, мелодрамата, 
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пародията и дори комедията, но винаги на преден план са разположени различни 
модулации на насилието и агресията (Дамянов, 2008). 

Този тип естетизация борави с точно определен език (Барт, 1991). В основата на 
всички комуникационни модели е традиционната схема: 

предаващ/създател/автор---текст/език/послание---приемащ/зрител 

Често в семиотиката термина „език“ се подменя с „код“. Терминът код предполага 
създадена изкуствено структура, било то лингвистична или някаква друга. Кодът няма 
история, тоест психологически той ориентира реципиента към изкуствен език, създаден 
с определена цел. 

Езикът от друга страна, е даден код плюс неговата история. 
Ю. Лотман в „Култура и взрив“( Лотман,1998) дава точно определение на това 

разграничение. За него кодът е „структура без памет“. При функционирането на езика 
като структура за комуникация, е заложена представата за не-идентичност на говорещ и 
слушател (автор/зрител). 

Двете езикови пространства на двата субекта не се припокриват напълно, тъй като 
те имат различни индивидуалности и боравят с различни системи от кодове. Точката, в 
която двата субекта се пресичат, е именно естествената основа за общуване, където се 
случва диалога. Ценността на диалога, според Лотман, е свързана не с общата за двата 
субекта част (съзнаваното/ядрото), а с предаването на информация между перифериите; 
тоест непокриващите се части (не-съзнаваното). 

Тук на преден план излиза проблема за посланията на филмите с насилие, които 
„работят“ с несъзнаваното. 

Несъзнаваното е ниво на съзнанието, където възприятията са незащитени и могат 
да бъдат лесно манипулирани (Маджаров, 2002). 

„Преводът“ на посланието чрез този тип кодове от езика на автора на езика на 
зрителя е една от най-сложните разновидности и много често претърпява крах, тоест 
резултатът е несполучливи интерпретации у индивида и негативни трансформации на 
личността. Това е и точката на „взрива“, за който говори Лотман в "Култура и 
взрив"(Лотман,1998): 

„Взривът като физично явление, пренасяно метафорично върху други процеси, се 
отъждествява от съвременния човек с идеите на разрушението и се превръща в символ 
на деструктивността“. 

Културата е съставена от пластове, които се развиват с различна скорост. 
Съвременният човек е свидетел на едновременното съществуване на различни стадии на 
тази еволюция. Новостите в едни пластове безпроблемно се съчетават с традициите и 
старите явления, запазени в други. Динамиката в киноизкуството демонстрира 
различните скорости на тези процеси. Технологичните и научни открития, както и 
менталните нагласи изпреварват сетивността и духовната еволюция. 

Хронотопните процеси нагледно представят съвременната културна ситуация. По 
отношение на фактора t (време) кинотекстът се възприема като стоп-кадър; тоест 
изкуствено застопорен момент между миналото и бъдещето, в „сега“. Отношението 
между миналото и бъдещето не е симетрично. Миналото най-често се проявява в две 
форми (Дамянов, 2008): 

а) вътрешна: непосредствената памет на кинотекста, въплътена във вътрешната 
структура на филма 

б) външна: като съотношение с извънтекстовата памет 

Екранното произведение представя различни варианти на бъдещето, от които е 
възможно да се реализира само един. Този момент е предварително избран от автора и е 
предложен на аудиторията. По този начин вече е заложен елементът на манипулация. 
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Зрителят е поставен в позицията на избор – или да приеме авторовото виждане по 
дадената тема; или да отхвърли и отрече представеното на екрана. 

Кинотериторията представлява смислова цялост, чиито граници се оформят от 
множество индивидуални възприятия и употреби. При-покриванията на смисловите 
пространства, които пораждат нов смисъл, са свързани с индивидуалното съзнание. 

В киноизкуството смисловото пространство е нееднозначно. Различните пластове 
са разбираеми за различни типове публика, с различна ментална нагласа и 
чувствителност. 

Филмите, които естетизират насилието, създават изключително напрежение в 
човешката психика и могат да деформират емоционалната картина. Напрежение, което 
изтръгва съзнанието от логическите и рационални категории и го запраща в областта на 
непредсказуемото, не-естественото, деформираното несъзнавано и патологиите. 

Оформят се два естетически свята, предлагащи своите обекти с техните характерни 
кодове (Джаджев, 1985). Външният свят, пространството извън изкуството и в нашия 
случай – извън екранната реалност. И пространството на филма; на разказаната чрез 
символи история. 

Съществува и трети свят – пространството, което се намира под повърхността; в 
несъзнаваното; „потънало в сън“. Това е зрителското възприятие; рецепцията, която е 

провокирана и се „събужда“ след възприемането на предложената екранна 
интерпретация. 

Тук най-съществен е преходът от света, изразяван с думи, език, текст – в света, 
извън думите; аудиовизуалните кодове. 

Този преход е ключов в семантичното осъзнаване на филмовото произведение и 
неговото послание. Във филмите с насилие, когато то се натрапва на зрителя не винаги с 
негово съгласие (за разлика от трилърите и хорърите, където този елемент е 
предварително осъзнат и доброволно приет от публиката), реалността се лишава от 
екзистенциален смисъл. Пространствено-времевият континуум се „замразява“ в точката 
между миналото и бъдещето. Разказът преминава отвъд пределите на обяснимото. 
Цялата картина създава напрежение у реципиента, което не води до катарзис – каквато е 
основната роля на произведенията в традиционните изкуства - а предизвиква 
емоционален срив и множество фобии. Страхът от друга страна, е непредсказуемо и 
неадекватно състояние на човешката психика, водещо до непредвидими последици. 

 

Заключение 

Семиотичният кинонаратив може да се представи като многослойно покривало, 
което обхваща различни извънфилмови текстове. Тези текстове заедно образуват 
своеобразен пласт със сложни вътрешни отношения, с различна степен на преводимост 
и пространства/точки на не-преводимост. 

Под този пласт е разположена екранната/филмова реалност, която е организирана 
чрез различни кодове и се намира в определена йерархия с тях. Именно тези два 
семиотични пласта – на извънфилмовия и филмовия текст – образуват семиотиката 
(семиотичната система) на киното. 

Семиозисът не е затворен в себе си; неговата сложна структура е в непрекъсната 
връзка с външното/извънфилмовото пространство (Лотман, 1997). Освен това, то увлича 
в себе си и/или изхвърля вече използваните и изгубили семиотичната си активност 
елементи. 

Абстракцията за един език – както и за едно произведение на изкуството – като 
основа на семиозиса е погрешна, тъй като с/чрез нея се изопачава самата същност на 
механизма. В този смисъл, доводите, че представената екранна реалност с насилие и 
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жестокост, е илюзия/абстракция и затова не засяга на дълбинно ниво зрителските 
възприятия, е несериозно твърдение. 
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СТУДЕНТИТЕ ЗА ДИСТАНЦИОННИТЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ – ОТ 
ПОЗИЦИЯТА НА ОБУЧАЕМИ, НО И КАТО БЪДЕЩИ ПРЕДУЧИЛИЩНИ 

ПЕДАГОЗИ 

 

Нора Д. Баланска 

 

 

STUDENTS ON DISTANCE LEARNING – FROM THE POINT OF VIEW OF 

LEARNERS BUT ALSO AS FUTURE PRESCHOOL TEACHERS 

 

Nora D. Balanska 

 

 
Abstract: This article presents the results of a survey on the opinions of 93 students in Preschool 

Pedagogy and Preschool and Primary School Pedagogy from Episkop K. Preslvaski Unvierstity 

of Shumen, focusing on the positive and the deficits of learning in a digital environment for future 

preschool teachers and children in mandatory preschool education. 

Keywords: survey, digital learning. 

 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Компетентностният 
подход в обучението – традиции и иновации“, РД-08-120/03.02.2021 г. oт фонд „Научни 
изследвания” на ШУ „Еп. Константин Преславски”. 

 

Обучението, базирано на информационните и комуникационните технологии 
(ИКТ), става актуална тема за образователните общности с появата на глобалната 
информационна мрежа Интернет през XX век. Наричано електронно или дигитално, то е 
в основата на дистанционните форми на обучение и на обучението от разстояние в 
електронна среда (ОРЕС). Поради липсата на терминологична единност в началото на 
наложилото се обучение от разстояние чрез средствата на информационните и 
комуникационните технологии (март – юни 2020 г.), условно за целите на настоящото 
изложение авторът приема понятията дистанционно обучение и обучение от разстояние 
в електронна среда (наложено в България от Министерството на образованието и 
науката през последните 2 години) за синонимни и взаимозаменяеми. 

Необходимостта от преход към нова образователна реалност е глобален проблем, 
предизвикващ широкообхватна дискусия през последните десетилетия както в научните, 
така и сред икономическите и обществено-политическите среди. Образованието на 
бъдещето според Салман Кан например (създател на „Кан Академия“ (считан за най-

посещавания образователен сайт в света) и „баща на видеоуроците“) „би прегърнало 
технологиите не заради тях самите, а като средство да се подобри задълбоченото 
разбиране на идеите, качественото, актуално образование да се направи далеч по-

мобилно и – донякъде противно на очакванията – да се хуманизира“ [Кан 2021: 239]. 
Процесът на дигитализация, който като паяжина обхваща всички сфери от човешкия 
живот, предпоставя ключовата значимост на дигиталната (медийната) компетентност за 
формирането на всички останали видове компетентности според Общата европейска 
референтна рамка за ключовите компетентности, приета от Европейската комисия по 
предложение на Съвета на Европа. Консервативната образователна система (в световен 
мащаб, но в още по-голяма степен в България), приемаща на теория иновациите, трудно 
успява да ги интегрира широко в практиката. Предпоставките за това са много и 
                                                 
 Понятието е заимствано от нормативните документи на МОН. 
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различни и макар диференцирането им да не е обект на настоящата статия, ще спрем 
вниманието си на една от тях. Сред основните пречки пред дигиталните иновации в 
образованието е поколенческият сблъсък. Случва се така, че поколението на 
„дигиталните по рождение“ (родените от 90-те години на XX век насам) е обучавано от 
поколението на „дигиталните имигранти“ (родените преди 1980 година) – според 
термините, въведени от Марк Пренски1. Преподаватели, за част от които интернет 
средата и свързаните с нейното използване технически средства са чужди и нерядко 
провокират професионално неудовлетворение, трябва да формират у обучаеми, за които 
дигиталното съществуване е естествено като дишането, умения за живот, работа и 
себеразвитие в едно трудно за провеждане, но със сигурност подчинено на достиженията 
на информационните и комуникационните технологии бъдеще: „Поради това, че са 
израснали с информационните технологии, представителите на това поколение мислят, 
търсят информация и учат по различен начин в сравнение с предходните поколения 
ученици, могат да се справят с много задачи наведнъж, имат кратък обхват на 
вниманието, нуждаят се от бързи отговори, умеят да се концентрират върху 

мултимедийно съдържание. Ето защо това ново поколение ученици се нуждае не само от 
по-високо образование, но и от включване в нови форми на (педагогическо) 
взаимодействие и използване на нови методики за работа“ [Кънева 2019: 12].  Подобна 
пренастройка се налага и за децата от групите за задължително предучилищно 
образование. В България (основно поради икономически причини, отдалечили във 
времето масовия достъп до новите технологии) гореописаното разделение на 
поколенията може да бъде отнесено по-скоро на границата преди и след 2000-та година.  

Наложителността и целесъобразността на образователната промяна под влиянието 
на информационния и технологичен бум от последните десетилетия предизвиква 
полюсни мнения в научните и образователните среди и провокира множество емпирични 
изследвания. За дигитализация на образователния процес, за иновативност и проектно 
базирано обучение в България се говори и работи с променлив успех от много години.  
До март 2020 година, когато само за два дни българската образователна система е 
провокирана да изостави своята консервативност и да се пренастрои към нова реалност 
на внезапна социална и образователна дистанция, наложена поради опасността от 
разпространението на коронавирусната пандемия. Очакванията на МОН поставят 
преподавателя в позицията на дигитален иноватор по отношение на технологичната, 
методическата и дидактическата обезпеченост на обучението от разстояние – от подбора 
и разучаването на подходяща образователна платформа, през адаптирането на 
традиционните обучителни методи и техники за една нетрадиционна среда, до 
откриване/създаване на подходящи електронни ресурси. Обявената през месец март 2020 
г. пандемия от КОВИД-19 поставя проблема на съвсем различна плоскост – става ясно, 
че образованието от този момент нататък е немислимо без средствата и продуктите на 
информационните и комуникационните технологии и че от „Трябва или не трябва да се 
дигитализира образованието в различните негови етапи?“ дискусията изведнъж 
преминава към „Как електронното обучение да се случи по най-ефективния начин?“. „В 
движение“ трябва да се дадат отговори на различни проблемни въпроси: за кои етапи е 
подходящо/неподходящо електронното обучение, с какви средства (технически и 
дидактически) и методически похвати да се осъществи, какви ще бъдат последствията за 
личността и нейното развитие, как да се преодолее изключването на уязвимите групи и 
т.н.  

В условията на слаба регулация от страна на Министерството на образованието и 
науката (МОН) преподавателите достигат до разнообразни по своята форма и 
възможности решения за осъществяване на обучение от разстояние. От този своеобразен 
дистанционен образователен пъзел липсва едно парче – предучилищното образование. 
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Поради редица обективни и субективни фактори се приема, че за децата до 7-годишна 
възраст електронното обучение е неподходящо. Още по-комплицирана е ситуацията, в 
която попадат университетските преподаватели, подготвящи бъдещите предучилищни 
педагози, поставени в пълна невъзможност да осъществят своята педагогическа 
практика.  

Университетското образование на педагози трасира пътя към бъдещия 
професионализъм. То е свързано и с обучителна, и с изследователска, и с рефлексивна, 
и с практико-приложна дейност. Осъществяването на това образование в контекста на 
открито споделяне на мнения, на обсъждане на позиции, на решаване на казуси 
безспорно стимулира активността, повишава резултатността, мотивира за постижимост. 
Важността на комуникативността и интерактивността при университетската подготовка 
на бъдещи педагози са осмислени в научнометодическите изследвания на С. Добрева, 
която разчита интерактивната стратегия „като изключително широко поле на 
активността, позволяващо практически неограничените възможности за развитие на 
индивидуалните образователни, професионално-квалификационни и личностни 
траектории“ [Георгиева 2020: 37]. Затова е важно университетското образование (и при 
електронно обучение от разстояние) да търси начини за успешна педагогическа 
комуникация, при която студентът заявява своята позиция относно различни 
технологични аспекти (съдържателни и технологични) на образователния процес и в 
университетска среда (собственото обучение за бъдещ учител), и в условията на 
предучилищното образование и възпитание (образователната среда, за която студентът 
е подготвян да бъде добър професионалист).  

В тази връзка в настоящата статия се представят резултатите от проучване на 
гледните точки на студентите от специалностите ПУП и ПУНУП на ШУ „Епископ 
Константин Преславски“ – гр. Шумен за дистанционните форми на обучение (изобщо и 
в условията на пандемия) и възможностите на бъдещите учители да го използват 
ефективно в дистанционните условия на университетска подготовка, а защо не и в 
условията на предучилищното образование и възпитание. Проучвателският модул е 
реализиран посредством онлайн анкета с 93 студенти от специалностите „Предучилищна 
педагогика“ (40,9% от респондентите) и „Предучилищна и начална училищна 
педагогика“ (59,1% от анкетираните) на Педагогическия факултет на ШУ „Епископ 
Константин Преславски“ (въпрос № 1) чрез платформата Google forms. От събраните 
статистически данни става видно, че почти половината от анкетираните студенти 
попадат в групата на „дигиталните емигранти“ (въпрос № 2) – 48,39% от тях са на възраст 
на и над 30 години (фигура 1).  
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Фигура 1. Възрастова специфика на анкетираните студенти 

 

Това обяснява в определена степен дадените от респондентите разнообразни 
отговори на въпросите от същинската част на анкетното проучване, което може да бъде 
разделено условно на четири подгрупи – за приложимостта на дистанционните форми на 
обучение в различните образователни етапи (въпрос № 3); за включеността на 
респондентите в ОРЕС като обучаеми – модели на включване, активност, 
самостоятелност (въпроси № 4, 5 и 6); за предимствата и недостатъците на 
дистанционните обучителни модели при подготовката на бъдещите детски учители за 
педагогическа дейност в детска градина, самооценка на подготвеността за работа в 
наложена от външни обстоятелства дистанционна среда и умения за ефективно 
интегриране на достъпните онлайн ресурси (въпроси № 7 – 11); за конструктивността на 
обратната връзка в условията на електронно обучение от разстояние (въпроси № 12 и 
13). 

Мненията на респондентите относно приложимостта на ОРЕС варират съобразно 
образователния етап, за който се отнасят – в сегмента „напълно приложимо“ най-висок 
процент получава висшето образование (70,97%), а най-нисък – предучилищното 
(29,03%); между тях в низходящ порядък анкетираните подреждат приложимостта на 
дистанционните форми на обучение в гимназиален етап (68,82%), прогимназиален етап 
(67,74%) и начален етап (43,01%). 35,48% считат, че в предучилищното образование 
обучението посредством дигитални ресурси е слабо приложимо или изцяло 
неприложимо. 

Втората подгрупа въпроси започва с обследване на степента, в която самите 
респонденти се включват в ОРЕС като обучаеми. 67,74% са категорично положителните 
отговори, 22,58% отговарят с „по-скоро да“, едва 9,68% са тези, които не участват 
активно в дистанционните форми на обучение. Болшинството от анкетираните (96,77%) 
признават, че при подготовката си разчитат главно на материалите, които им предоставят 
преподавателите от университета, 41,94% се осланят на споделените в онлайн 
пространството материали от колеги, само 27,96% извършват проучвателска дейност в 
библиотечните фондове, достъпни онлайн.  Три от четирите отговора по експликатора 
„друго“ са пределно общи – „интернет“, без конкретизиране на източник на 
информацията; четвъртият изказва мнение, което в едната си част – „който живее извън 
Шумен, няма достъп до библиотеката“ – не е релевантно на зададения въпрос, а в другата 
си част коментира втория експликатор – „онлайн фондът е много, много ограничен“. 
Като ефективна по отношение на педагогическата си подготвеност за работа в детска 
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градина определят дистанционната образователна среда над половината от студентите 
(65,59%). Отговорилите отрицателно са 34,41%, което дава сигнал за необходимостта от 
прилагане на подходи, стимулиращи и повишаващи усещането за педагогическа 
компетентност у обучаваните студенти (фигура 2). 

 

 
Фигура 2. Ефективност на обучението в електронна среда при университетската 

подготовка на бъдещи предучилищни педагози 

 

Следващата подгрупа въпроси дава един по-задълбочен разрез на ползите и 
недостатъците на обучението в електронна среда според студентите, на предимствата и 
трудностите на обучението от дистанция при подготовката на бъдещите предучилищни 
педагози за работа в детската градина, както и самооценка на готовността им да прилагат 
дистанционните обучителни модели в собствената си педагогическа практика, да са 
активни спрямо професионалното си израстване и да се себеактуализират.  

В отговорите си на въпрос № 7: В каква степен дистанционната форма на обучение 
допринася за различните аспекти на академичната Ви подготовка?,  респондентите 
ранжират степента на полезност на дистанционните образователни модели за отделните 
видове академична подготовка, като дават най-висока оценка на теоретичната 
подготовка (53,76%), следвана от теоретико-приложната подготовка (27,96%) и 
практико-методическата подготовка (21,51%).  

Фактът, че около половината от анкетираните (51,61%) сигнализират за проблем в 
практико-приложния компонент от своето академично образование по време на ОРЕС, 
следва да бъде обвързан с мотивирането на студентите за  промяна в стратегиите им за 
учене, като се използват модерните хуманистични разбирания за личностно-ориентирана 
образователна парадигма, за провокиране на активността на субектите по отношение на 
конструирането на собствените им компетентности: „обучението следва да допринася за 
саморазвитие и самоиницииране на познавателна и практическа активност“ [Данов 2020: 
10]. Така ще бъде осъществена връзка с ключовото умение за учене през целия живот – 

ще се поставят основите на перманентния процес на самообразоване, на търсенето на 
алтернативи, неотменна част от модерното професионално-педагогическо мислене. 

За обективни причини (липса на техническа обезпеченост), затрудняващи ги при 
ОРЕС, споделят едва 10,75% от анкетираните. 38,71% заявяват, че не срещат никакви 
затруднения, 86,03% от дадените отговори са за пречки от субективен характер: 
недостатъчна дигитална – техническа и медийна – компетентност, недостиг на време, 
липса на подходящи условия за работа.  

Единственият добавен от респондентите към предложените в анкетата 
експликатори е формулиран не като затруднение, а като изискване: „Бих искала 
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преподавателите да ни осигуряват повече материали и да споделят сайтове за 
допълнителна информация“. Подсказващият за недостатъчно добре развити умения за 
откриване и селектиране на информация в необятната информационна среда на интернет 
пространството отговор се обвързва смислово с въпрос № 10 (Членувате ли в 
професионални групи за педагогическа (методическа, дидактическа) взаимопомощ в 
онлайн пространството?). 51,61% от анкетираните признават, че не използват 
богатството на споделената методическа и дидактическа подкрепа на неформалните 
професионални общности, сформирани в социалните мрежи. Висока е оценката на 
студентите за ролята на интернет ресурсите като мотиватор: за професионално развитие 
(чрез търсене на разнообразни алтернативи и подходи за работа) – с „да“ и „по-скоро да“ 
са отговорили 86,03%, за професионално самообразоване и саморазвитие – 89,25% и за 
личностно саморазвитие – 90,32%. 

Проучването на нагласите на студентите да използват дигитални ресурси в 
традиционна и в дигитална образователна среда не отчита съществена разлика между 
двете сфери що се отнася до собствената им академична и професионална подготовка – 

83,87% се чувстват подготвени да използват инструментите на дигиталното 
образование (платформи, приложения, електронни учебници и др.) в традиционната 
образователна практика в университета, 82,80% изразяват положителното си мнение за 
ефективността им при работа по професионално развитие в условията на извънредно 
положение. Макар в предишен въпрос 70,97% от респондентите да са изразили резерви 
относно приложимостта на дистанционните форми в предучилищното образование, 
почти същият процент (72,04%) заявяват увереността си, че са готови да предложат 
варианти за работа с деца от предучилищните групи в детската градина в условията на 
социална изолация и нереализираща се в детската градина педагогическа практика. 

Последната подгрупа от анкетното проучване – за необходимостта, ефективността 
и целесъобразността на обратната връзка в условията на електронно обучение от 
разстояние – се състои от два въпроса (Коя форма на обратна връзка за Вас като 
обучавани е най-ефективна в условията на дистанционно обучение? При интересуващ 
Ви въпрос или необходимост от доизясняване на конкретно учебно съдържание в 
условията на дистанционно обучение кой модел бихте предпочели?). Предпочитаният от 
почти половината от студентите (49,46%) тип обратна връзка включва поверителен 
достъп до персоналната резултатност и информация за резултатността на групата/курса 
в обобщен вид (тенденции, позитиви, негативи). 41,94% дават преимущество на 
обобщеното представяне на резултатността на групата/курса (тенденции, позитиви, 
негативи) в реално време (чрез платформа за видео споделяне). Отдалечена във времето 
персонална информация със или без достъп до сведения за резултатността на другите и 
на групата/курса като цяло избират 6,45%, а едва 1,08% мислят, че обратна връзка по 
време на ОРЕС не е необходима. Известна инертност прозира в посочените от 
респондентите отговори на последния въпрос (При интересуващ Ви въпрос или 
необходимост от доизясняване на конкретно учебно съдържание в условията на 
дистанционно обучение кой модел бихте предпочели?). 66,66% посочват преподавателя 
като единствен източник на информация/тълкуване (15,05% биха го информирали, че не 
разбират нищо от съответната тема, без да конкретизират нуждите си; 51,61% биха 
помолили за писмено разяснение на конкретизиран от тях проблемен въпрос). Само една 
трета (33,33%) биха поискали допълнителен информационен източник, с който да 
работят самостоятелно.  

Количественото обобщение на резултатите от анкетата обаче не е главната цел на 
осъщественото проучване на гледните точки на студентите – идеята бе те да станат 
основата, върху която да бъдат изградени последващите активни, дистанционно 
организирани дейности с тях. От анализа на получената от анкетното проучване 
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информация могат да бъдат изведени следните насоки, свързани с обучението на 
студентите в дистанционна (а и в традиционна) образователна среда: 

1. Студентите да бъдат мотивирани към промяна в нагласите по отношение на 
ролята им на обучаеми – от обекти на педагогическа интервенция в активни субекти 
(влизащи в субект – субектни отношения с преподавателите си), конструиращи 
образователното, професионалното и личностното си развитие. 

2. Да се работи в посока разширяване и повишаване на дигиталната компетентност 
на студентите – ключово условие за формирането на качествени педагогически 
способности у съвременния педагогически специалист. 

3. Бъдещите педагози да бъдат предизвикани да дават/предлагат дидактически 
задачи и идеи дори за технологични модели, които смятат, че са невъзможни (за 
развиване на уменията на деца от групите за задължително предучилищно образование). 

 

Endnotes: 
1Marc Prensky. Digital Natives, Digital Immigrants On the Horizon, MCB University 

Press, Vol. 9 No. 5, October 2001. Достъпен на https://goo.su/6Y7L, посетен на 06.08.2021 
г. 

2Препоръки за организацията на дейностите в детските градини в периода на 
извънредното положение, МОН и НСОРБ, 10.04.2020 г. Достъпен на 
http://www.sbubg.info/files/Letter-MON-NSORB-ukazaniya.pdf, посетен на 07.08.2020 г. 
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УПРАВЛЕНСКО РЕШЕНИЕ 

 

Пламена Д. Неделчева 

 

 

PROCURATIO DECISION 

 

Plamena D. Nedelcheva 

 

 
Abstract: Imago et ipsa personalitas relate ad corpus administrationis vel moderatoris functiones 

ideales et inadaequatas non debent tribui, nec minoris aestimari et depersonalizari. Aditus 

obiectivus ac modus se gerendi erga hominem obligat considerare singulas qualitates. Attamen 

characteres personales procuratorum, ducum, principalium or principum institutionum 

publicarum vel privatarum institutionum, quae maxime pro ingenii viribus pronuntiantur, 

impulsum habent ut celeria, efficax et qualitatis principes. Hoc genus ducum exsistere debet in 

conspectu nostrae societatis celeribus et adaequatis decisionibus, et interdum cardinales, si opus 

sit, non solum soli. Pars magna et pars integralis est facultas processuum communicationis 

disponendi et incitare, cuiuscumque sive inscriptionis et / sive inscriptionis est contra equos, sed 

etiam extra. 

Key words: procurator, independentia, competentia, determinatio. 

 

 

Въведение: 
В съвременните тежки условия в които човечеството се намира и се налага да 

живеем според здравословните и безопасни парадигми поради пандемични и 
епидемични сблъсъци на световно ниво, настъпват естествено промени в позициите и 
влиянието на мениджърите и управниците, както и техните управленски решение. Ето 
защо влиянието се приема, като единствено допустима форма на лидерство, постигащо 
висока ефективност на целия същински образователен процес, като съпътства най-вече 
с адекватно управленско решение. 

 

1. ПОНЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНСКО  РЕШЕНИЕ. 
Централно място в управленския процес е и управленското решение във всички 

аспекти на ръководителя, мениджъра, директора или лидера, като се свежда до процеса 
на вземане на ясни, точни и адекватни управленски решения. Според изтъкнатия и 
дръзкия, но успешен американски мениджър Лий Якока „…всички качества, които 
добрият ръководител притежава могат да се сведат само до способността му за вземане 
на правилно управленско решение.“1 [13] 2[15] Мениджърската дейност е в пряка 
зависимост първоначално от образователния му ценз и след това от неговата 
икономическа и креативна самостоятелност. Компетентност и познания, които трябва да 
се приложат и проявяват, но най- вече при възможността да управляват сами, както 
образователната институция, така и ефективно бюджета за привличане на допълнителни 
финансови средства. 

 

1.1. Актуалност и значимост на проблема. 
Държавата ни има много и различни функции, но тези функции са свързани с 

различни сфери от образователната политика до социално-икономически аспекти 
                                                 
1 Якока,  Л., Мениджърът- автобиография, "Наука и изкуство" & "Христо Ботев", (1994),  с. 65. 
2https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/lii-iakoka-nai-uspeshniiat-avtomobilen-menidjur-veche-ne-

e-mejdu-nas 
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свързани с съвременните реалности за възприемане. Значимостта относно управленското 
решение е актуално и ще бъде винаги актуално, не само в сферата на образованието или 
на социалните услуги и в държавния сектор, но и в частния бизнес (независимо дали е 
голям или малък). 

Според Стефка Дитийска „Съвременните социални реалности и перспективи 
поставят нови акценти в целия комплекс, съдържанието и технологията на възпитателно-

образователната ни система. Откроява се необходимостта от демократизиране и 
хуманизиране на отношенията и междуличностните контакти и взимане на управленско 
решение в съвместната дейност и общуването”3 [6]. Важната част е открояването, 
отношението и правилното взимане на управленско решение от мениджъра на 
институцията. 

Правилното взимане и реализиране на решение е поведение в живота на всеки един 
човек облечен във власт: лидер, мениджър, директор или управител. То много често или 
почти винаги тези решаващи моменти са един вид израз на едно намерение за да се сложи 
край на дадено състояние, чрез което произлизат последствия за бъдещи развитие с това 
решение. Тези решения за предприеме на нови, важни и желани насоки независимо от 
спонтанното или неспонтанно решение на управленския индивид и постигнатото 

съгласие в най-добрия смисъл и желания за резултат в предприятието, образователната 
институция или организация която управлява.  

Според Анастасия Бънкова и Петър Балкански4 „Всеки ръководител отговаря за 
своята специална област и всички засегнати в предприятието трябва да се подчинят на 
неговите решения” [4]. В този ред на мисли става ясно, че независимо от заеманата 
позиция и длъжност трябва да се проследи извършената работа и самото управленско 
решение да не навреди или усложни работата на персонала или работниците в 
институцията. За да се постигне съответното качество в предлаганата организация, 
управленското ръководство преди всичко трябва да се обгради от следното: придобитото 
ниво на образование, знания, умения и качество на изпълнение на възложените му 
ангажименти.  

Теоретично погледнато относно взето управленско решение или решаването на 
съответен казус в институцията е възможно да е слабо разработена стратегия или 
позиция на управляващия в детайли. В специализирани управленски или мениджърски 
литератури за преуспяващият лидер или за управленското решение и креативността на 
лидерския нюх5, са придобитите основи за управление на човешките ресурси, като се 
отделя много малко или почти оскъдно място за реализация в организациите или 
институциите. 

 

1.2. Същност на проблема. 
Темата за управленското решение е насочено към проучване на един не нов, но 

разгледан в нов контекст проблем, дори и в педагогически аспект – проблем за взимането 
на правилното и ефективно решение (виж Фиг. №1). Вземането на решение или 
решаването на съответен казус в институционална среда е когнитивен психологически 
процес и изява на таланта за реципрочност в отделни приятни или неприятни моменти, 
но конкретни и/или кардинални. 

 

 

                                                 
3Дитийска, Стефка., Социално-педагогически параметри на отношенията в малка група, Тракийски 
университет, Годишникът на Педагогически факултет, Том IV, 2003, ISSN 13I2-286X,  с. 37 
4 Бънкова, А., Балкански, П., Учебно помагало по основи на мениджмънта, София – Амстердам, 2003, с. 21 
5 Нюх - обоняние, усет, чувство, досетливост, догадливост, проницателност, прозорливост, подушване, 
предугаждане, предусещане 

https://referatite.org/upravlensko-reshenie-2-2/145782/ref
https://referatite.org/upravlensko-reshenie-2-2/145782/ref
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Фиг. №1. 
Управленско и ефективно решение. 

 

Сложен е и факта, че подготовката за проспериращо с двупосочен характер е 
взимането на правилното решение и е едно от най – съществените фази от управленските 
процеси. Наред с това стои основата на организацията на която той защитава всячески 
интересите за неговото изпълнение. В този процес играе роля и стимулирането на 
образователната и социалната компетентност на управленския лидер или мениджър. В 
Таблица № 1. e описано подробно резултатите от анонимното анкетно проучване и на 
въпрос: „Какво стимулира управленския кадър, като мениджър или лидер на 
образователна институцията и/или в бизнес организация, за да бъде успешен?”. 

Получените отговори от анонимното анкетно проучване6 е следния: „нерегламентирано 
работно време”, „добро заплатено материално стимулиране”, „захранване на его”, 
„добър и своеволен контрол”, „отговорност при изпълнението на поставените 
задължения” и „власт и престиж”. 

  

Таблица № 1. на въпрос: „Какво стимулира управленския кадър, като 
мениджър или лидер на образователна институцията и/или в бизнес организация, 
за да бъде успешен?”. 

 
„Какво стимулира управленския кадър, като мениджър или лидер на образователна институцията и/или в бизнес 

организация, за да бъде успешен?” 

Вид 
институция 

или 
организации 

Заемана 
длъжност в 
сферата на 

образованието 

или частния 
сектор 

Отговорили 

О
бщ

 б
ро

й 
от

го
во

ри
ли

 

Варианти на отговори 

О
бщ

 б
ро

й 
 

от
го

во
ри

 п
о-

ск
ал

ат
а Посочени 

свободни 
отговори 

м
ъж

е 

ж
ен

и 

Образователни 
институции 

Директори на 
училища 

4 9 13 

1. Добрия екип; 
2. Добро заплащане; 
3.  Добра възможности 

за развитие; 
4. Предлагани обучения; 
5.  Оценяване на 

усилията 

1.-3; 

2.-5; 

3.-2; 

 

4.-3; 

 

5.-0; 

1. „Нерегламенти
рано работно 
време”; 
 

2. „Добро 
заплатено 
материално 
стимулиране”; 
 

3. „Захранване на 
его”; 
 

Директори на 
детски градини 

0 5 5 

1. Добрия екип; 
2. Добро заплащане; 
3.  Добра възможности 

за развитие; 
4. Предлагани обучения; 
5. Оценяване на 

1.-1; 

2.-3; 

3.-0; 

 

4.-1; 

 

                                                 
6 В анкетното проучване взеха участие директори на образователни институции (училища, детски градини 
и ЦПЛР) и управители от малкия и среден бизнес от страната. Проучването се осъществи през месец 
декември 2021 г. 
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усилията 5.-0; 4.  „Добър, 
едноличен и 
своеволен 
контрол”; 
 

5.  „Отговорност 
при изпълнението 
на поставените 
задължения”; 

 

6. „Власт и 
престиж”. 

Директори на 
ЦПЛР 

2 5 7 

1. Добрия екип; 
2. Добро заплащане; 
3. Добра възможности 

за развитие; 
4. Предлагани обучения; 
5. Оценяване на 

усилията 

1.-2; 

2.-1; 

3.-0; 

 

4.-0; 

 

5.-4; 

Организации в 
частния сектор 

Управители на 
среден бизнес 

6 3 9 

1. Добрия екип; 
2. Добро заплащане; 
3. Добра възможности за 

развитие; 
4. Предлагани обучения; 
5. Оценяване на усилията 

1.-5; 

2.-1; 

3.-1; 

 

4.-1; 

 

5.-1; 

Управители на 
малък бизнес 

5 1 6 

1. Добрия екип; 
2. Добро заплащане; 
3. Добра възможности 

за развитие; 
4. Предлагани обучения; 
5. Оценяване на 

усилията 

1.-5; 

2.-0; 

3.-0; 

 

4.-0; 

 

5.-1; 
 

 

В научната литература относно управленското решение са посочени многобройни 
теории, но на практика в процеса за ефективно решение трябва да произлиза от факт, а 
не акт на действие. Поставя се следния въпрос: „Кое е правилното решение за бъдещия 
успех?”. В онлайн пространството се намират различни и интересни статии и една от тях 
е следната „Три фрази на успеха, които всеки иска да избегне, но не може”7, която ни 
насочва вниманието спрямо елементите на успеха и страховете ни за бъдещия успех на 
институцията или организацията „..Вътре в себе си знаем кои са повечето елементи на 
успеха: усърдната работа, отдадеността, визията, идеите, талантът, характерът, 
лоялността, екипната работа, стратегията, изпълнението, желанието, 
приспособимостта, отговорността и т.н.,…”, но и „Има и най-малко три други 
елемента, които са от съществена важност, ако искате да успеете, но те рядко се 
вземат предвид и това е страхът, чувство за безсилие и провалът” [14].  

 

1.3. Ролята на директорът като мениджър, лидер и ръководител. 
1.3.1. Мениджърът или директорът - генератор на идеи и решения. 
В условия на забързан и динамичен живот, с променлив характер от социална среда 

в икономическия и обществения живот, успехите на корпорациите, фирмите или в 
образователен план (училището, детската градина или ЦПЛР) се наблюдава генериращи 
идеи и решения за успеха на институциите. В голяма степен се определя решителността 
от бързото реагиране на тези промени, от маневреността на решенията, от управленските 
умения на лидера, мениджъра, директора или ръководителя да направлява дейността на 
своя екип и на цялата общност към високо качество на експлоатация, или обучение. 

Мениджърът или директорът, като централна фигура неговото управление, 
обединява усилията на всички субекти в екип, координира дейността и управленските 
органи в икономическа, социална или образователна среда - общественост, фирми, 
организации, културни институции и др. Мениджърските позиции носят отговорност за 
реализиране на образователната политика и стратегиите в дейността на съответната 
организация, за неговите резултати и качество на подготовката на служителите. За 
изпълнение на социална мисия на фирмата или училището, директорът има значителни 

                                                 
7 Статия „Три фрази на успеха, които всеки иска да избегне, но не може”, 

https://www.entrepreneur.com/, последно посещение в сайта на 29.12.2021 г., 16:56 ч. 

https://www.entrepreneur.com/
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правомощия и задължения. С постоянното изменяне на законодателството през 
последното десетилетие и въведените нови законопроекта и утвърждаващата се 
тенденция към децентрализация на управлението на образованието, училищната 
общност получи и определена автономия. Да решава своите проблеми, в съответствие в 
икономически план се наблюдава същия резултат, като корпорации, фирми и т.н. – 

административно - управленска, организационна, кадрова. 
Това, обаче не може да се каже за финансирането на съответни фирми или 

подчинени образователни институции и финансовата автономия, което създава сериозни 
трудности в цялостната им дейност. Недостигът на средства се отразява негативно на 
качеството на експлоатация или обучението, на заплащането на труда и мотивацията на 
служителите, работниците или учителите за всеотдаен труд, на възможността за 
иновиране и модернизиране на работния или учебния процес, за стимулиране на 
резултатите, за обновяване и модернизиране на материалната база и др. Трудностите в 
управленската дейност на директора не се простират само върху икономическите 
въпроси, макар че те заемат първото място сред тях, засягат и управлението на работния 
или педагогическия процес, на персонала, организационната дейност и оценяването на 
труда и ред други условия. 

Във времето на постоянно изменяща се социална среда в позитивен план, следва да 
се отбележи най- напред утвърждаващите се процеси на демократизиране на обществото, 
активната законотворческа дейност, в това число и в сферата на икономическите и 
образователните законодателства, стремежът към хармонизиране на законодателството 
ни с европейските страни, постепенно утвърждаващите се пазарни условия и механизми, 
децентрализация на управлението. Всички тези процеси имат важно въздействие върху 
образователната система и тя като цяло и отделните фирми или образователни 
институции  трябва да реагират своевременно и да се адаптират към тях, за да продължат 
да функционират и да се развиват. В социалната среда обаче действат и редица други 
фактори - социални, икономически, демографски, социокултурни и др., които създават 
значителни затруднения, опасности, рискови ситуации за корпорациите, холдингите, 
фирмите дори и за училищата се отнася тези затруднения. Пазарните механизми 
свързани с икономиката на „тъмно”, обедняването на населението, ниският относителен 
дял от брутния вътрешен продукт, отделян за образованието, безработицата на много 
хора, които не успяват да закупят облекло, обувки, учебни пособия на своите деца - 

ученици, да поемат транспортните и квартирните разходи, когато учат не в 
местоживеенето си, тревожните демографски показатели за броя на учениците, 
постъпващи в училище, високата престъпност, засягаща и самите училища, разрушените 
ценности и идеали, и редица други застрашават в голяма степен дейността на училището 
и се отразяват на мотивацията на ученето и качеството на обучението на учениците. Това 
са процеси, протичащи в реалната социална среда, в която училището трябва успешно да 
реализира своята мисия и цели.  

 

2. ВИДОВЕ УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ. 
Относно сложността и многообразието на многобройните проблеми и задачи, 

които възникват в процеса на работа или се фокусират и поставят в процеса на 
управление, изискват вземането на различни видове решения. 

Те може да се класифицират според следните особености, но може и да са много 
повече, като: 

 Субекта или лидера, който взема единични или колективни управленското 
решение; 
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 Тяхната значимост във времето, като в процес на стратегически 
и тактически решения; 

 Организационно - йерархическо равнище на индивида на 
управленското решение – общодържавно, районно и общинско 
ниво; 

 Поставените задачи и техния характер за които се отнасят – 

правни, образователни, икономически, идеологически, 
културни, спортни и др.; 

 Правния статут, като държавноправни, административно-правни и ръководни 
решения; 

 Широкия обхвата на проблемите (обозначаващи се като общи и частни 
управленски решения);  

 Своята категоричност при изпълнението на възложените и набелязани целта – 

задължителни и препоръчителни; 
 Времетраенето на процеса, за който се отнасят – дългосрочни, cредносрочни и 
краткосрочни; 

 Конкретизиране и реализиране на определената обща; 
 Съвкупност от разнородни характерни черти и в процеса на решаването им – 

творчески, рутинни и смесени;  
 Взависимост от формата на изражение, дали е речеви стил (устни) и/или 
информационен писмени стил; 

 Прилагане на външни и вътрешни системата за реализиране на съответния казус; 
 Степента на изменение се дели на три основни компонента за решителност – 

неизменни, основни и допълнителни решения. 
Освен това едни и същи решения могат едновременно да бъдат групирани в 

различни видове. Ако например единичното решение може да бъде устно, императивно, 
краткосрочно, допълнително, а също и от регионален (локален) характер. 

 

3. Основни задачи 

В самото начало, едва в предучилищна възраст, основна задача на нравственото 
възпитание е да се формират в едно единство. Единство относно цялостния 
възпитателно-образователен процес, като следните съществени качества на личността: 

 

 Решителност; 
 Безпристрастност; 
 Колективизъм; 
 Трудолюбие;  
 Патриотизъм;  
 Честност; 
 Обществена отговорност; 
 Правдивост; 
 Смелост; 
 Организираност.  

 

Водещо средството за морално 
изграждане на личността е основно и се организира и представя 
на дейностите – смелостта, усърдието, трудът и решителността за вземане на 
управленско решение (виж Схема № 1). 
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Схема № 1. Изграждане на самоувереност чрез управленско решение. 

 

3.1. Да познаваме ситуацията при управленските решения, като силни и 
слаби страни. 

 

Всеки ръководител има силни и слаби страни, но когато научи 
самия той за себе си и неговите силни и слаби страни – трябва да 
продължи да използва аналитичните си способства, за да разберете 
ситуацията, за да вземе правилното управленско решение, така че да 
може да използва самия той тези сили за взимане на сериозно решение 
и да успее да минимилизира слабостите си и да приложи подходящия стил и решителност 
за управление. Анализът на ситуацията според Майкъл Армстронг8, трябва да отговаря 
на следните въпроси: 

1. Задачите: 
✓ Какво трябва да се направи и защо? 

✓ Какви резултати трябва да се постигнат? 

✓ Какви проблеми трябва да се преодолеят? 

✓ Решаването на тези проблеми пряко ли е или има степен на отклонение? 

✓ Какво е разписанието за изпълнение на задачата? 

✓ Какви напрежения ще се оказват върху мен? 

2. Екипност: 
✓ Какъв е състава на екипа? 

✓ Колко добре е организиран екипа? 

✓ Работят ли добре членовете на екипа заедно /има ли колегиалност/? 

✓ Какво ще искат да получават от това? 

✓ Как ще получа съпричастност от това? 

✓ Как да получа резултати, като задоволя техните нужди? 

✓ Как ще реагират те на различните стилове на управление или подходи, които мога 
да приложа? 

3. Индивидът в екипа: 
✓ Какви са силните или слабите страни в работата на всеки един член на екипа? 

✓ Какъв вид неща могат да ги мотивират? 

✓ Как биха те реагирали индивидуално на различните техники или стилове на 
ръководство, които мага да приложа?[1]. 

 

3.2.  Различие в нравствените оценки. Авторитет и власт. 
С. Джонев твърди, че „Нравствените чувства са висши, социални чувства, които 

възникват и се развиват в процеса на общуването и нравствената дейност. В тях се 

                                                 
8 Армстронг, М., Управление на човешките ресурси, Издателство: Делфин прес, (1993). с.114-115. 
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изразява отношението на човека към другите хора и техните общности, към човешките 
отношения, обществото и собствените обществени задължения” 9[8]. Това са чувства за 
дълг и отговорност, за чест и достойнство, за дружба и приятелство, за любов, 
патриотизъм, хуманизъм, съвест и др. Нравствените чувства са важни мотиви за 
социално поведение и имат интегрално значение за цялостната активна и многостранна 
дейност и самодейност на подрастващи и възрастни. 

Високата самооценка на подрастващите е твърде различна от мнението на 

успешните лидери, директори, ръководител или просто казано на по-възрастните. 
Разминаването на възгледите в светогледа им, образуват, взаимно „отричане”, 
„отхвърляне” на двете страни (възрастни и подрастващи). Възгледи се превръщат в 
ценностната ориентация на личността и поведението за реализиране на правилни 
убеждения към вземането не решение. В следствие на това възникват управленските 
решения на ръководителя, лидера или мениджъра. 

Според Валери Стоянов10 „Авторитет, власт, сила, достойнство, общопризнато 
внушително влияние, система от възгледи и всеобщо уважение трябва да показва 
личността на ръководителя. Човек, който служи за пример, с високи нравствени 
чувства.” [12]. Авторитета на лидера или ръководителя е отражение на неговата личност 
или професионален и морален статус сред подчинените си и колектива. В тази връзка 
самия морален облик на облечените във власт (мениджъри, лидери, директори или 
управители) са с основен акцент и критерий за техния авторитет и дали се ползват или 
не от него.  

Лидерът, трябва да извоюва своя авторитет пред персонала си, което се оказва не 
толкова лесно в днешни времена. За да стане обаятелен във взискателните критични очи, 
е необходимо той да има много положителни черти в своя характер. Авторитета му 
трябва да почива върху основата на онези положителни чувства, с които той е способен 
да дари своите подчинени, да бъде внимателен към тях, да предразполага с подхода си, 
да бъде вежлив, деликатен в различните моменти, но на моменти и суров и 
безпристрастен.  

 

4. Мениджърът като ръководител и директор. 
4.1.  Същност и особености на стила на ръководство. 
Основен въпрос произлиза относно значимостта за качествата и стилът на 

ръководство, както и тяхното влияние въз основа на качеството и различните страни на 
работата в държавните образователни институции и/или частните организации на малкия 
и/или среден бизнес. 

Работата на ръководителя по управлението на което и да е учебно заведение или 
частна фирма може и да има поливалентен характер относно дейността им. Основните 
дейности по съдържание административно - правни, организационни, възпитателни и 
стимулиращи функции се включват следните умения и качества с които се: анализира, 
планира, прогнозира, организира, мотивира, смелост, решителност и контрол. В основата 
на интегриращата функция и останалите фактори в процеса на стила на мениджъра, 
лидера, директора и т.н протичат на практика по-всички направления на работата се 
опосредстват от стила на ръководителя и неговите качества. 

Самият Б. Боев твърди “Ефективността на изпълнителската дейност зависи от 
равнището на управление, от степента на неговото съвършенство. Съществува право 

                                                 
9 Джонев, С. (2000). Социална организация, диагностика, консултация. София : Софи-Р.  ISBN: I 23567. 

10 Стоянов, Валери,. Организационна психология.  Издателство: Псидо, С., 2005, https://searchvipbooks.com 
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пропорционална значимост – колкото е по-високо качеството на управлението, толкова 
е по-висока изпълнителската дейност”11 [3]. 

Много е важен стилът на ръководство, защото той действа и въздейства ефективно, 
ако е насочен в правилната посока към съответните промени. Тези промени трябва да са 
представени в определени и конкретни условия, като се определя съдържанието от 
изисканата дейност и следващите промени са  взаимоотношенията между членовете в 
образователната институция и/или частния сектор. 

Значително влияние върху психиката на колегиалния състав и/или подчинените си 
е стилът на ръководство, независимо от подхода и креативния момент се определя 
равнището на неговата активност, цел, дейност и постигнатата резултативност. 
Успешния и ефективен екип и подчинените му са, като крайна цел на една образна 
системата за качество на самите обстоятелства. Тук се проявяват и качествата на 
ръководителя в най-висока степен, като се допринася за удовлетворяване на 
професионалното удовлетворение и нравствените потребности на подчинените и 
колектива. 

 

4.2. Методи за вземане на правилни управленски решения. 
Относно методите за взимане на управленско решение са анализирали и описи А. 

Асенов, Цв. Дилков и И. Емилова12 в тяхното изследване. Те посочват, че вземането на 
правилно управленско решение са част от задачите на всеки един мениджър и самият 
мениджмънт на практическа реализация на техните приоритети и принципи на 
управление на съответната организация. Практически посочва, че се използват два 
основни метода за вземане на управленско решение, като количествени и евристични 
решения. 

✓ Количествените методи се използват за количествени зависимости между 
факторите, като статистически анализи, анализи от теорията на играта и т.н. 

✓ Евристичните методи се основават на интуицията, като знания и умения. По 
принцип, те се разработват групово, като най-използвани в практиката са : 

 „Метод на мозъчния щурм“; 
 „Метод на 66-те жужащи заседатели“; 
 „Метод на сценариите“; 
 „Ринги“. 
Тук е и мястото да споменем и за представените и за двата базови модела за вземане 

на управленски решения и това са: 
 Класически модел; 
 Административен модел. 
К. Маджарова и В. Мирчева13  характеризират “Ефективността на стила на 

ръководство се влияе особено силно от обстоятелството, че са много чувствителни на 
въздействията от страна на ръководни органи. Те отзивчиво възприемат всичко хубаво и 
енергично реагират срещу методите на работа, които макар и в малка степен, засягат 
тяхното достойнство и професионална чест” [9]. 

Самата личност се ръководи от стилът на ръководителя и съвременната съвкупност 
от образуваните форми, модели, методи и средства за въздействие върху колектива в 
организацията, като цели до определен социален, икономически, психологически и друг 
ефект на положителни или отрицателни качества и количества на работата. 

                                                 
11 Боев, Б., Стил и програма на директора на училището. София., 2000, с. 7 
12 Асенов, А., Дилков, Цв., Емилова, И. (2016). Основи на управлението. Академично издание „Ценов“, 
Свещов, с. 91-92 
13 Маджарова, К., Мирчева, В., Директорът на училището и ефективният мениджмънт. С., 2002.с. 29 
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Важен фактор при формиране на социално-психическия климат в организацията 
или училището и до къде се разпростира властта. Според Св. Вацов14 “Властта се 
асоциира с ръководна длъжност, ранг, звание, статуси, символи, важна и отговорна 
работа, както и със съответните привилегии” [5]. 

 

4.3. EТАПИ И ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКО РЕШЕНИЕ. 
Вземането на управленското решение е сложен процес, който включва няколко 

етапа и съдържание (виж Таблица № 2). При взимането на решение и то управленско се 
провеждат определени процедури с различна насоченост в последователен ред, с 
определено времетраене и акцентирани критерии. Като преди това се правят анализи и 
прогнози на статистически данни и изказвания за сигурността, и се изискват хипотези – 

устни или мисловни, като се придобива предварителна информация. Тези хипотези  
повдигат следните въпроси: кой, какво, кога и как трябва да се работи за самите етапи и 
взетите управленски решения.  

 

Таблица № 2. Съдържание на етапите на вземане и реализация 

на управленското решение 

 

Етапи Съдържание на етапа 

1. Фокусиране и 
диагностициране 

на проблемното звено 
при управленското 
решение 

1.1. Описание на проблемните ситуации 

1.2. Фокусиране в определено проблемното звено, където е възникнал 
проблем за незабавна намеса за разрешаване. 
1.3. Формулиране и диагностициране на проблемното звено. 
1.4. Оценка и важност на проблема 

1.5. Фокусиране и изясняване на причинно следствените казуси за 
неговото възникване 

1.6. Набавяне и анализ на вътрешна и външна информация и привличане 
компетентни консултанти.  

2. Възникнали 
ограничения и възможни 
критерии за вземане на  

управленско решение 

2.1. Фокусиране на определени изисквания към тяхното разрешаване.  
2.2. Предвиждане на променливите фактори. 
2.3. Определяне на критерии и ограниченията 

2.4. Акцентиране на определени критерии за ефективност на взетите 
управленски решения. 

3. Алтернативни 

варианти за управленски 
решения 

3.1. Правилното разделяне на задачите на подзадачи и подгрупи. 
3.2. Търсене на идеи за решение на всяка подзадача и подгрупа. 
3.3. Построяване на добри модели и разработване на разчети. 
3.4. Определяне на възможните варианти за решение за всяка подзадача 
или подгрупа.. 
3.5. Обобщаване на резултатите на всяка подзадача и подгрупа. 
3.6. Прогнозиране на последствията от решенията на всяка подзадача и 
подгрупа. 
3.7. Възможност на определени варианти за решение на всички задачи. 

4. Оценка и 
вариативност на 
критериите 

4.1. Поставяне на оценка на ефективността и вариативността при 
разработване на съответни критерии 

5. Ин и Ян – правилният 
избор на вариант или 

алтернатива.  

5.1. Анализ на ефективността на правилният избор за варианти относно 
управленско решение. 
5.2. Оценка и влияние на алтернативните неуправляемите параметри 

6. Реализация и  
контрол на изпълнение  

6.1. Работен план за реализация. 
6.2. Процес на изпълнение и реализация 

6.3. Промяна и корекции на решението в хода на неговата реализация 

                                                 
14 Вацов, Св., Управление на персонала в училище. Ф., 2010. с. 99 
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спрямо  управленското 
решение 

6.4. Положителна оценка на ефективността на приетото и реализирано 
управленско решение.  

 

 

Управленското решение се определя в няколко етапа. Първи етапа се осъществява, 
чрез възникване и осъзнаване (скоротечно възприемане и асимилиране). Преминаваме 
през целите, които се формират чрез втория етап на управленско решение. Като трети 
етап се определят варианти за разработване на варианти при възникнали казуси за 
решение. В четвъртия етап се представят различни варианти за избор за решение, и 
съответно критерии за управленското решение (анализ и оценка).  

Изследванията на поведенческите науки показват, че емоциите са мощен фактор за 
вреда и полза при вземането на човешки решения. Широко разпространено е мнението, 
че емоциите нарушават преценката и като цяло трябва да се избягват, особено в 
професионални ситуации. Съществува и ирационален (интуитивен) подход за вземане на 
решения на база предчувствия. Човекът постоянно е изправен пред предизвикателства 
да избира. Ирационалният подход поставя емоциите като основен фактор, влияещ още 
преди процеса на вземане на решения. Установяват се не по-малко от два варианта на 
управленското решение (виж Таблица № 3) със съответните примери: 

 

Таблица № 3. Варианти на управленско решение. 
Два варианта на въпросите относно управленското решение 

1. *Какви са ограниченията в целта? Няма ограничения 

2. *Какви са ограниченията в ресурсите? Време, сили и средства, с които се разполага 

 

Всеки един от двата вариант има своите преимущества и недостатъци и само 
задълбочена оценка или анализ на всяко „за“ и „против“ може да позволи да се акцентира 
на най-добрия в конкретни условия и случай. 

 

5. Директорът и възможностите за реализиране на неговите функции като 
мениджър. 

В сегашните условия цяла България и цял свят е изправен и пред изключително 
сложни предизвикателства, наречена пандемията с име COVID 19, свързани с 
осигуряване на необходимата подготовка на всички, която да им гарантира перманентно 
работни места или образование, съответстващо на бързите и постоянно променящи се 
социални процеси, да създава нов тип нравствена и гражданска култура в духа на 
принципите на демократическото общество. Това поставя множество проблеми пред 

всички нас, но и пред всички останалите индустриални квоти и науки, свързани с 
подрастващите и хората през новия век. 

Безспорно е, че българското общество в началото на XXI в. се намира в една 
изключително трудна ситуация. Тя се определя от социално- икономическите промени в 
обществото, от нарастващия темп на безработицата и необходимостта от своевременна 
преквалификация и бърза адаптация на хората в новите условия. Известни са и 
ограничените възможности на държавата да финансира образованието, както и факта, че 
голяма част от изпълнителските и висшите кадри не могат да се реализират. 

Именно в тази обстановка са поставени директорите и техните екипи от които се 
изисква своевременно да реагират на променящите се реалности и успешно да 
реализират своите мениджърски функции. 

Мениджмънтът в цялото многообразие от същностни анализи и дефиниции се 
определя като специфичен вид дейност за ръководство на субектите в неговите 
структури. Мениджмънт, директорът и неговия екип на практика реализират своите 
функции в две основни направления, които условно могат да бъдат разграничени на 
„външно” и „вътрешно”. Второто е свързано с осигуряването на всички необходими 
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условия за успешно функциониране на училището като самостоятелна система със своя 
специфика и първото - „външното” - с връзките на организацията с всички органи и 
институции, имащи отношение към него. 

Съдържанието на „вътрешното” направление е твърде широко, то има различни 
измерения и акценти, които през отделните етапи от развитието на образованието 
придобиват особена актуалност. Но безспорно, сред всички тях водещо място заема 
качеството на обучението на екипа в съответната организация или институция. То е 
основното, което следва да ръководи директора и неговия екип, да насочва цялостната 
дейност, да координира всички умения и фактори, свързани с реализирането. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Съществуващата взаимовръзка и зависимост между ефективността на 
управлението и разгръщането на мениджърските функции предполага наличието на 
условия за висок статус на мениджъра, лидера, ръководителя или директора и по- голяма 
свобода за творчество и инициативност при вземане на управленско решение. Време е да 
се утвърдят нормативни основания за предоставяне правото на мениджъра или 
директора да формира свой екип, да елиминира деструктивни тенденции и да обвързва 
трудовите правоотношения с резултатите от работата като стимулира добре и творчески 
работещи служители. 

Управленското решение в голяма степен има голяма функционална значимост за 
самото повишаване на ефективността на управлението, както за научната организация на 
труда, така и в фирмените дела. Не всеки добър изпълнител може да стане и добър 
ръководител, но добрият ръководител освен, че трябва да бъде и добър изпълнител на 
управленските решения и най-вече безпристрастен. Управлението, като съзнателно и 
целенасочено въздействие изисква от всички организации и техните ръководители или 
мениджъри да притежават необходимите знания и умения, за да вземат активно и 
адекватно участие, като се формулират в стил на управленски и решителни проблеми за 

разрешаване на задалите се казуси. 
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