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ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ – ВЪЗПИТАНИЕ  
И ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВЕ

Анна Георгиева
ЦДГ №32 „Дружба“, гр. Шумен

CAILD SAFEIY – EDUCATION  
AND TRAINING IN PREVENTION OF RISKS

Anna Georgieva 
Kindergarten №32 “Drujba”, Shumen

ABSTRACT: The importance of road safety education in kindergarten as a pre-
ventive measure to predict and anticipate risk, to protect the life and health of chil-
dren requires compulsoriness of its implementation to achieve the objectives and 
continuous nature – from kindergarten to completion of secondary education.
The task of the whole society, in particular schools and parents, is to provide for 
the children a safe environment for living, active work and entertainment.
On one hand, you have to take the necessary measures to secure the environment 
and on the other – the educational work with children.
KEYWORDS: road safety, kindergarten, risk, prevention.

Проблемът за гарантиране сигурността, здравето и живота на децата в 
България придобива все по-голямо значение през последните години.Тревож-
ната действителност по пътищата все по-остро поставя въпроса за възпита-
нието на пътната култура у гражданите още от най-ранна възраст.

Значимостта на обучението по безопасност на движението в детската 
градина като превантивна мярка за предвиждане и изпреварване на риска, 
за защита живота и здравето на децата, изисква задължителност на неговото 
осъществяване за постигане на целите и непрекъснат характер – от детската 
градина до завършването на средното образование.

Задачата на цялото общество, в частност на учебните заведения и ро-
дителите, е да осигури за децата безопасна среда за живот, активна дейност и 
развлечения. От една страна трябва да се вземат необходимите мерки за обез-
опасяване на средата и от друга – възпитателната работа с децата.

Проблемът „безопасност“ трайно е залегнал в системата на задължи-
телните предмети, изучавани в училищата и детските градини. В основата на 



18
обучението стои формирането на умения у децата да оценяват риска и да се 
предпазват от травми.

Детската градина е едно от местата, където трябва да се положи нача-
лото на обучението по безопасност на движението за успешно овладяване на 
пътната азбука от децата.

Oсъзнаването на рисковете от пътно-транспортни произшествия с деца 
и свързаните с тях последствия за отнемане на живота или инвалидизирането 
им е част от нашето обкръжение и ежедневие.

Разбирането за възпитанието и обучението по безопасност на движе-
нието в детската градина като изключително значимо е превантивна мярка за 
предвиждане и изпреварване на риска и служи за защита на живота и здраве-
то на нашите деца.

Обучението по безопасност на движението по пътищата е вид социално 
учене, при което водеща е ролята на практическите умения, на нравствените 
аспекти, формиращи се главно чрез подражаване, личен опит, целенасочено 
обучение, упражнение и тренировки. Това учене трябва да се разглежда като 
неделима част от цялостното образование и възпитание на личността на дете-
то и трябва да се извършва непрекъснато в рамките на възпитателно-образо-
вателния процес в детската градина.

Учебното съдържание по безопасност на движението по пътищата е съ-
образено както със специфичните особености на тази възраст, така и с прин-
ципите на глобалност, последователност и спираловидност.

То е основа за формиране на когнитивните и практическите умения на 
децата, необходими за опазване на пътя. Основна и водеща дейност в тази въз-
раст е играта. Играейки, детето опознава света около себе си, влиза в различни 
роли и социални дейности. В играта детето неусетно и леко овладява правилата 
за движение по пътищата, научава се самостоятелно и в непринудена обста-
новка да установява правилното поведение на пешеходци и превозни средства.

Обучението по безопасност на движението по пътищата в детската гра-
дина се извършва по всички образователни направления. Елементи от това 
обучение може да се включат във всеки един режимен момент, без това да 
наруши комплектността и нормите на възпитателно-образователния про-
цес. Това са дидактичните, подвижните, щафетните и музикално-подвижните 
игри, разходките и наблюденията. Основна и водеща дейност във възрастта 
3 – 7 години е играта. Изследванията на играта в предучилищна възраст са ус-
тановили, че тя е не само средство за всестранно възпитание, но и най-подхо-
дяща форма за организиране на живота на децата.

Цели на възпитателно–образователния процес  
по безопасност на движението в детската градина
1. Осъществяване на ефективна педагогическа дейност, подпомагаща 

общите усилия на педагогическата колегия за обучение на децата по безопас-
но движение.

Анна Георгиева
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2. Партньорство и взаимодействие със семейството за подпомагане на 

дейностите в детската градина относно обогатяването на условията за работа 
по безопасност на движението.

3. Формиране на практически умения и усвояване на конкретни модели 
на поведение за провокиране на творческото мислене, опита и ангажираност-
та на децата, участници в пътното движение.

4. Развитие на самосъзнанието на участниците в пътното движение.
• Осмисляне поведението на възрастни и деца, проявяващо се на об-

ществени места;
• Умението на децата да се придвижват самостоятелно на къси разстоя-

ния;
• Децата да наблюдават пътна ситуация и да я анализират;
• Децата да търсят и откриват пътни сигнали за пешеходци;
• Децата да знаят къде е опасно да играят и къде не.

Принципи на възпитателно–образователния процес  
по безопасност на движението в детската градина
1. Споделяне на опита си от живота.
2. Търсене на алтернативи.
3. Упражняване на взаимодействие върху поведението на децата и тех-

ните семейства.
4. Оказване на помощ на семействата.
Тематично проблемът за безопасността на движението е застъпен по 

различен начин във всяка една програма за възпитателно-образователна ра-
бота в детската градина и се реализира във всяка една било то планирана или 
спонтанно възникнала ситуация. Една от най-важните образователни цели и 
същевременно възпитателна задача е запознаването на детето с нормите на 
поведение на уличното платно, за да може то само да регулира своята дисци-
плина и сигурност.

Още от първа група чрез разнообразни методи и средства вниманието 
на децата се насочва към заобикалящата ги реалност и опасностите на пътя. 
По забавен начин, чрез куклени етюди, песни и игри, подходящи дидактич-
ни материали и табла, в планирани и непланирани ситуации децата научават 
важни неща за движението по улицата и как да се придвижват безопасно. С 
възрастта се разширяват техните знания за елементите на пътната среда, за 
начините и средствата за регулиране на движението, за да се стигне в края на 
предучилищната възраст до формиране на практически умения за адекватно 
поведение на улицата.

Глобалната цел на възпитателно-образователния процес по безопасност 
на движението по пътищата изисква у децата до I – IV група да се изградят 
елементарни представи и понятия за пътното движение и начални умения за 
безопасно придвижване като пешеходци.

Тази глобална цел се конкретизира, както следва:

Детската безопасност – възпитание и обучение по превенция на рискове
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1. Развиване сензориката на децата (възприемане и различаване цвето-

ве и форми, движение, анализиране на информация от светлинни и звукови 
сигнали).

2. Различаване на улично платно и тротоар.
3. Познание за участниците в пътното движение.
4. Осъзнаване на факта, че не трябва да се движат сами.
5. Получаване на знания къде е опасно да се движат и защо.
6. Придобиване на умения за ориентиране в елементарна пътна ситуация.
7. Осъзнаване на необходимостта от спазване на определени правила 

при движение.
8. Придобиване на умения да се придвижват самостоятелно на къси раз-

стояния.
9. Овладяване на умението да правят елементарни констатации на на-

блюдавана пътна ситуация.
10. Придобиване на знания за пътните знаци и сигналите за пешеходците.

Очаквани резултати от обучението  
по безопасност на движение по пътищата
1. Работата в рамките на формулираните глобални теми в четирите въз-

растови групи в детската градина трябва да доведе до полагане в единство на 
основите на всички компоненти нa функционалната грамотност и съвремен-
ната култура на поведение на пътя.

2. Възпитанието и обучението на децата по безопасност на движението 
по пътищата трябва да формира знания и умения и превръщането им в пове-
дение за съхранение, отговорност и дисциплина.

3. Иницииране на срещи на децата със служители от градския пътен 
контрол към Районно управление Полиция (РУП), с цел повишаване на кул-
турата им на поведение като участници в движението, разбиране на необхо-
димостта от спазване на правилата за безопасно движение, зачитане правото 
на другия на пътя.

За постигането на реални резултати е необходимо обединяване на уси-
лията на педагози и родители. За възпитаване на положително поведение, га-
рантиращо детския живот на пътя, огромна роля и отговорност носят въз-
растните. Тяхното поведение като пешеходци и шофьори е най-възпитаващи-
ят фактор.

Реализирана дейност до сега в ЦДГ №32 „Дружба“
През изминалите години детското заведение може да се похвали със за-

видна дейност по темата:
• Участие в клуб „Светофарче“,създаден преди 30 години;
• Проведени конференции, кръгли маси и практикуми с представители 

на колеги от страната, РУП – гр. Шумен и общинското ръководство;
• Издадени бюлетини, статии и книжки по темата на безопасността;

Анна Георгиева
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• Изграден кабинет по безопасност на движението в детската градина;
• Изградена интерактивна площадка в двора на детското заведение по 

безопасност на движението;
• Mинутка по безопасност във всяка възрастова група, която включва 

затвърдяване на изучени правила и даване на нови знания;
• Открити моменти по безопасност на движението пред родителите с 

включване на мултимедийни средства с образователни цели по пътна 
безопасност;

• Тренинги с децата от подготвителните групи „Уча се да се движа сам 
на пътя“, „Пътните знаци“;

• Викторини „Весел светофар“ с децата;
• Конкурси за рисунка съвместно с родителите „Движи се безопасно на 

пътя“;
• Празници „Внимание, деца на пътя“ – съвместно с родители, деца, уче-

ници от СОУ „Трайко Симеонов“ и служители от РУП – гр. Шумен;
• В началото на всяка учебна година провеждаме анкета с родителите 

на децата:
✓ „Разговаряте ли с децата си за правилата на уличното движение?“ – 

89% от родителите дадоха положителен отговор.
✓ „Децата проявяват ли интерес към изучаване правилата за движе-

ние?“ – 90% от родителите дадоха положителен отговор.
✓ „Кой трябва да се занимава с формирането на пътна култура у де-

цата?“ – 100% родителите отговарят, че това е съвместна работа на 
детската градина и семейството.

От проведените анкети констатираме, че родителите осъзнават своята 
роля за възпитаване на култура на поведение на пътя. Необходимо е също 
родителят да осъзнае, че е организатор на педагогическия процес, носител на 
социален опит и образец за детето. Гласуването на доверие от страна на роди-
теля е от особено значение за осъзнаването от детето на необходимостта от 
спазването на правилата за уличното движение. Родителите трябва да знаят, 
че по-ефективни резултати се постигат, когато на детето се показва, вместо да 
се разказва.

Кaкво постигнахме?
• Провокирахме нетърпимостта на семействата към нарушаване на 

правилата за движение по пътищата;
• Активизирахме участието на децата и семействата в извършването на 

конкретни дейности, свързани с опазването на живота и здравето им 
по пътищата;

• Чрез интерактивни педагогически технологии децата свободно да из-
разяват своите мисли и възприятия по темата.

Детската градина като гарант на функциониращата институция за реа-
лизация на държавните образователни изисквания за учебното съдържание в 

Детската безопасност – възпитание и обучение по превенция на рискове



22
предучилищна възраст осъществява мисия на организирано и целенасочено 
педагогическо взаимодействие между учител – родител – дете – общество.

Винаги трябва да знаем, че детската безопасност е част не само от про-
фесионалните, но и от гражданските компетенции на педагозите. А това е ва-
жен елемент от професионалната платформа на педагогическия колектив на 
ЦДГ №32 „Дружба“.
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CAPACITY AND APPLICATION  
OF VISUAL INPUT FOR COMPENSATION  
OF HEARING DISORDERS IN CHILDREN

Anna Trosheva-Assenova, PhD

ABSTRACT: Visual perceptions are a basic tool for interconnection compen-
sation of impaired hearing. Visual stimuli are used in education as well as in 
auditory-verbal rehabilitation of children with hearing disorders. This article 
presents the opportunities and methods for application of visual perception and 
visual materials during the work process with these children.
KEYWORDS: children with impaired hearing, rehabilitation, auditory-verbal 
training, visual perceptions.

Зрителното възприятие е умение, свързано със способност на мозъка 
да осмисли това, което вижда с очите си. То е различно от зрителната острота, 
която показва доколко ясно човек вижда.

Чуващите хора възприемат речта предимно по слухов път, независимо 
дали общуват лице в лице или по телефона. В случаите, когато се използва 
писмената форма на речта – при писма, съобщения, скайп и други – зрителни-
те възприятия правят възможна комуникацията от разстояние. Пряката ко-
муникация също изключително много се опира на зрителните възприятия. В 
общуването е важна възприетата визуално информация, която ни навежда на 
определени мисли и чувства и допълва речта. Мимиката, жестовете на тялото, 
изразът на очите често може да казват повече от думите. Както не е достатъчно 
да чуваме, а е необходимо да слушаме, така и не е достатъчно да виждаме, а 
е необходимо внимателно на наблюдаваме, за да разберем правилно подаде-
ното от нашия партньор съобщение. Информативни за нас са движенията и 
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позата на човека, с когото общуваме, мимиката му, движенията на устните. За 
разбирането много ни помага и цялостната ситуация, която наблюдаваме при 
разговора нещо, което ни убягва при разговор по телефона например, когато 
възприемаме само слухово. Необходими условия са доброто осветление, оч-
ният контакт, положението на разговарящите в пространството (седят един 
до друг, един срещу друг и др.)

За да бъдем правилно разбрани, необходимо е да се съобразим и с конте-
кста на ситуацията. Ако искаме да споделим нещо от минал или бъдещ момент 
с човек с увреден слух, който разчита само на зрителните си възприятия, тряб-
ва изрично да го поясним. В противен случай това, което казваме се допълва 
от моментната ситуация и може да бъде неправилно разбрано.

Същите обстоятелства използват хората с увреден слух за разбиране на 
комуникативната ситуация. Но по отношение на директното разбиране на реч-
та, известно е, че при тях има специфика. Очакванията към начина, по който те 
разбират говоримата реч е използване на остатъчните слухови възприятия и ос-
новно опора на зрителните възприятия за компенсация на слуховото нарушение.

Високата пластичност на мозъка позволява недоразвита или нарушена 
психична / сензорна функция да бъде компенсирана чрез използване на съх-
ранени или чрез преустройване на частично нарушени функции. Съществува 
разлика между същинските възприятия от сензорния канал и компенсаторни-
те представи. Когато говорим за възприемането на звуците например, сензор-
ните усещания (в случая чуването) се осъществяват само от една модалност – 
слуховата; докато компенсаторните представи за звука се изграждат на базата 
на възприятия от няколко модалности – остатъчните слухови възможности 
на слуховата модалност, в комбинация със зрителни, тактилни, вибрационни 
и кинестетични усещания.

Наблюдават се два вида компенсация. Първият вид е вътрешносистемна 
компенсация – използват се ресурсите на нарушените системи, като се активи-
зират съхранените им елементи. При увреден слух пример за такава компенса-
ция е развитието на остатъчния слух. Вторият вид е междусистемната компен-
сация. При нея се включват елементи от други структури, които до момента са 
имали различни функции. Извършва се пренастройване на функционалните 
системи. Така нарушената слухова функция се компенсира чрез развитие на 
зрителното възприятие и вибрационната чувствителност.

Слуховият и зрителният анализатор са най-информативните за човека. 
Ето защо, логично е при нарушена или липсваща функция на слуховия ана-
лизатор, основната информация да се получава чрез зрителния. При хората с 
увреден слух, зрителният канал има огромно значение за:

• Достъп до информация;
• Възприемане на предметите и явленията от околната среда;
• Ориентация в пространството;
• Усвояване и употреба на език и реч – жестов език или вербален език 

чрез отчитане от устните, дактилна азбука и писмен език;
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• Доуточняване на вербалната информация чрез възприемане на ми-

миката и ситуацията.
Трудността на децата с увреден слух да усвоят говоримия език по под-

ражание, налага използването на алтернативни средства за общуване и обуче-
ние. Най-разпространените средства за общуване, използвани от и за деца с 
увреден слух, са жестовият език, дактилната азбука, писмената форма на реч-
та, отчитането от устните.

Използването на алтернативните средства за общуване изисква нали-
чие на различни по степен умения за зрително възприемане в многоизмерното 
пространство или плоското измерение на графичните изображения. Обемни-
те фигури и движения при жестовата реч, калкирането и дактилирането се 
възприемат най-лесно от децата. Неслучайно бебешки жестов език се изпол-
зва при чуващи бебета за стимулиране на езиковото развитие и проговаря-
нето. Специфични умения изисква разчитането на лицевия израз / мимиката 
и на отчитането от устните. За някои деца със затруднения в зрителните въз-
приятия може да бъде препятствие разпознаването на картинки, пиктограми 
и писмена реч.

Така необходимото умение за отчитане от устните е сложна дейност, ко-
ято натоварва зрителните възприятия и мисловните операции. Хората с увре-
ден слух имат различни по степен умения за отчитане. Уменията, необходими 
за тази дейност, са следните:

• нормално или подходящо коригирано зрение;
• умение зрителните възприятия да допълват слуховите в разбирането 

на речта;
• умение да се наблюдават движенията на устните, положението на зъ-

бите и езика;
• умение да се разпознава мимиката на лицето;
• наблюдаване езика на тялото и жестовете;
• използване на остатъчния слух;
• познаване на словесния език;
• езикова догадка; предвиждане.
Заблуда е да се мисли, че от устните може да се отчете всичко. В дейст-

вителност само 35% от говорните звукове са с видима артикулация. Друга част 
от тях се артикулират еднакво, а звучат различно. Допълнително се затруднява 
разпознаването на звука при слято изговаряне в речта, което се различава от 
изолираното му артикулиране.

Благоприятните условия за отчитане изискват добра видимост и осве-
теност на говорещия; оптимално разстояние между събеседниците; зрителен 
контакт; добра акустична среда, за да се използва остатъчния слух; говорещи-
ят да артикулира отчетливо, без да дъвче и да закрива устата си; възможност 
за концентрация върху отчитането, без да се съчетава с дейности като писане 
или други зрителни стимули; подпомагане на отчитането чрез жестове, кар-
тинки, писмен текст; оптимален режим на дейности, изискващи отчитане, за 
да се избегне преумора.
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Писмената реч играе важна роля в развитието на детето с увреден слух, 

която се изразява в следното:
• за достъп до знания и информация;
• за комуникация;
•  помощно средство за овладяване на думите, структурата и значение-

то им, артикулацията, граматичните правила.
От особена важност е и подходът, чрез който ще се представи писмени-

ят текст. Този подход се подбира според целите, които си поставяме в обуче-
нието/ рехабилитацията, но също така и от възрастта на децата.

Още при малките деца с увреден слух, във връзка с необходимостта от 
онагледяване на речта в писмен вид, активно се използва методът на глобал-
ното четене. Това е метод за зрително разпознаване на думи. Нарича се гло-
бално, тъй като децата възприемат думата цялостно, като картинка. Чрез него 
децата се научават да свързват съдържанието (реалния предмет или картин-
ката му) с вербалното му обозначение (написаната дума). Постепенно към 
четиригодишна възраст глобалното четене бива измествано от аналитичното 
и служи за помощно средство в обучението и рехабилитацията на децата с 
увреден слух.

Писмените текстове се използват широко като носители на информация 
за учениците със слухови нарушения. Но тази група ученици доказано има 
затруднения с разбирането на прочетени текстове. Някои специалисти пре-
поръчват използването на адаптирани текстове. Адаптираните текстове оба-
че невинаги съдържат пълния обем информация. От друга страна те също се 
придържат към линейния подход, при който имаме свързан текст с печатен 
шрифт и еднаква големина, форма и цвят на думите. Значително може да се 
улесни зрителното възприятие, да се подпомогне запомнянето и да се форми-
ра по-конструктивно и асоциативно мислене чрез използване на схеми. Най-
разпространено е съкратеното записване на урока чрез план или предаването 
на съдържанието му в таблица. Друг доказано ефективен подход за цялост-
но предаване на информацията са мисловните карти. При тях се изобразяват 
графично ключови моменти от текста, чрез различни цветове и разклонения, 
развивайки така асоциативното мислене, създавайки мисловни структури и 
подпомагайки възприятието. Създаването на мисловната карта започва от из-
писването на темата в центъра на хоризонтално разположен лист. От централ-
ната фигура след това се рисуват клони с техните разклонения, като всеки е с 
различен цвят и на всеки има само по една дума. Този подход от една страна 
подпомага зрителното възприятие, от друга развива въображението и мисле-
нето на учениците с увреден слух, а от трета улеснява разбирането на текста 
чрез графично изображение на граматическите връзки в него (обикновено 
морфологията и синтаксиса създават трудности при слухово увреждане).

От представеното дотук се вижда, че визуалният вход има силно влия-
ние върху развитието на едно дете със слухово нарушение. Всеки специалист, 
работещ с такива деца, е необходимо да познава възможностите за използване 
на зрителните възприятия в обучението им, а именно:
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• Осигуряване на условия за детето с увреден слух;
• Подкрепа на казаното с жестове;
• Подкрепа на казаното с дактил;
• Предоставяне на учебното съдържание във вид на текст, на филм или 

на схема;
• Написване на ключови думи, теми, въпроси, план на урока;
• Посочване на обекти, картини, снимки, диаграми;
• Използване на мисловни карти;
• Използване възможностите на технически средства – превръщане на 

говора в писмен текст, субтитри, онагледяване на звука със светлинен 
сигнал, образователни възможности на таблети, компютри, интерак-
тивни бели дъски;

• Онагледяване структурата на думите и изреченията чрез дактилна 
азбука, писмен текст, графично изобразяване чрез различни геомет-
рични форми и цветове;

• Илюстриране с рисуване на казаното или разиграване на драматиза-
ция по текст.

Ролята на визуалните средства в обучението е да направят достъпно 
съдържанието на речта; да представят цялостно информацията; да предста-
вят обект или ситуация в контекст; да илюстрират нови думи или понятия; да 
подсилят ефекта от устно поднесената информация; да актуализират знанията 
по темата.

В комуникацията в голяма степен се разчита на зрителните възприя-
тия на хората с увреден слух, които се приемат за даденост. Дори се говори 
за суперзрение при глухите хора. Имат ли децата с увреден слух суперзрение 
или имат дефицити в зрителните възприятия? Някои изследователи предпо-
лагат, че глухите хора имат по-добри зрителни умения в сравнение с чуващите 
си връстници, поради зависимост от зрителната модалност (Myklebust, 1964; 
Tharpe, Ashmead & Rothpletz, 2002). Има данни за по-добри възможности на 
децата с увреден слух по отношение на периферното зрително поле. Изследва-
не с глухи възрастни, използващи жестов език, демонстрира по-добри пости-
жения при визуални задачи (бързина на насочват вниманието, зрителна де-
текция за движение и жестов език в периферното поле, разпознаване на лица), 
отколкото глухи, използващи говоримия език. Недостатъчни са данните, дали 
това е така и при децата (Marschark, 2003, Guidelines, 2008).

Други изследователи подкрепят тезата за дефицита. Най-общо тя е 
свързана с това, че липсата на едно сетиво възпрепятства развитието на мул-
тисензорната интеграция при децата с увреден слух и съответно развитието на 
характерни зрителни умения. Редица изследвания (Quittner, Leibach, & Marciel, 
2004; Quittner, Smith, Osberger, Mitchell, & Katz, 1994; Smith, Quittner, Osberger, 
& Miyamoto, 1998) показват и много ниско равнище на справяне на децата с 
увреден слух при тестови задачи, изискващи продължителна зрителна кон-
центрация и внимание. Известно подобрение на тези умения има при деца 
след кохлеарна имплантация, но и те не достигат равнището на чуващите деца.
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Знаем, че децата с увреден слух използват предимно зрителната модал-

ност за информация от всякакъв тип. Това налага да се провери дали тази зри-
телна информация се възприема и тълкува точно. Особено при деца с увреден 
слух, които не показват очаквания напредък в образователна среда е необхо-
димо да се направи оценка на зрителните възприятия.

Изграждането на отзивчиво зрително възприятие изисква развитие на 
следните процеси и умения:

• сензорна интеграция – точно възприемане, организация и отговор на 
сензорна стимулация от околната среда и собственото тяло;

• зрително внимание – умение да се фокусираме върху важната визуал-
на информация и да отсеем маловажната обща информация;

• зрителна дискриминация – умение да се определи разликата и прили-
ката в обектите въз основа на техния размер, форма, цвят и т.н.;

• зрителна памет – способност да запомним, съхраним и възпроизве-
дем зрителната представа за обект или ситуация;

• зрително-пространствени взаимоотношения – разбиране на връзката 
между обектите в пространството;

• памет за зрителна последователност – способност да се възстанови 
редът на зрително възприета поредност от обекти;

• открояване на фигура и фон – способност да се идентифицира образ 
на фон с шарки;

• постоянство на зрителната форма – осъзнаването, че формата на 
обекта не се променя, независимо от промяната на размера и разпо-
ложението на обекта в пространството;

• допълване на зрителен образ – способността да се разпознае формата 
или да се регистрира незавършеност, когато част от образа липсва.

Развитието на зрителните възприятия при децата с увреден слух е необ-
ходимо да бъде стимулирано и развивано. Глухото дете възприема много по-
лесно знаците, изобразявани с ръце и писмената реч, отколкото устната реч, 
отчитана от устните на говорещия. Ето защо опората на зрителния анализатор 
и на алтернативните средства за комуникация е в основата на овладяване на 
словесния език. Независимо дали усвоява жестовия или говоримия език, дете-
то с увреден слух трябва да развие чувствителност към визуалните сигнали на 
околната среда. То трябва да се научи да разпределя зрителното си внимание 
между събеседника си, общуването и обсъждания обект (Meadow – Orlans, 
Spencer, Koester, 2004). Развитието на зрителното внимание преминава през 
различни умения, които се изграждат чрез връзката дете-възрастен. Първона-
чално трябва да се привлече вниманието на детето. Родителите с увреден слух 
са много добри в тази дейност. Способността да обърнем внимание на човек, 
който говори, не ни е подарена по рождение, а в действителност е когнитивно 
умение, което се изгражда (Spencer, Erting, Marshark, 2000). Това става чрез по-
ложителна обратна връзка от възрастния. Друго умение, което трябва да раз-
вие детето е зрителният контакт, разпределянето на вниманието към предмета 
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и към възрастния и насочването му към устните на говорещия. Освен това е 
важно детето да се научи да подражава и да спазва ред, отново предимно на 
основата на зрителни стимули.

Възможностите, които предоставят зрението и зрителните възприятия за 
информация, комуникация и учене са от особена важност в условията на слухов 
дефицит. Приложението на визуалните средства за общуване, дидактическите и 
техническите помощници, осигуряващи нагледност е задължително условие за 
осигуряване на оптимална образователна среда за децата с увреден слух.
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АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ВЪВ ВРЪЗКА 
С НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ 
УПРАВЛЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО
Антон Н. Рачев

ANALYSIS OF THE LEGAL PRACTICE IN RELATION 
TO COMMON PROBLEMS IN THE MANAGEMENT OF 
ADMINISTRATIVE RELATIONSHIPS IN EDUCATION

Anton N. Rachev

ABSTRACT: The present study aims to identify some of the most frequent prob-
lems that arise in the activities of the school management and lead to legal suits. 
The restricted volume of the study demands to emphasize on the aspects of the 
social relationships where conflicts of interests arise, on the intensity of the ini-
tiated and concluded legal proceedings in different time period as well as the 
intensity of the litigations by subject. Although it doesn’t extensively describe the 
substance of the legal proceedings and is based on limited statistical sample, the 
study gives some practical conclusions regarding the state of the school manage-
ment’s performance and may help to drive directives for further improvement.
KEYWORDS: administration/management, legal relations, legal entities, school 
as legal entity, case law, interpretative court decisions and judgments.

Образователният процес е основен вид дейност в българското училище. 
В него се концентрират усилията на всички – учители и родители, училищни 
ръководства, общински органи и държавни институции, юридически лица с 
нестопанска цел и др. Неразделни от основната дейност са различните отно-
шения, в които встъпват участниците. В настоящото изложение е обърнато 
внимание върху областите, в които възникват най-често правни спорове по 
повод администрирането на процесите в образованието. То представлява най-
общо проучване на моментното състояние в тази област, а целта е очертаване 
на някои тенденции, подлежащи на последващи анализи.

Наблюденията, за продължителен период от време (2000 – 2014 г.), вър-
ху дейността по управлението на различните правоотношения в българското 
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училище поставиха много въпроси, свързани с тези процеси. Този период е 
изпълнен с промени в системата на образованието, дължащи се на различ-
ни обстоятелства – трансформация на обществените отношения след 1989 г., 
свързана с налагащите се пазарни принципи в икономиката, изменения в об-
ществено-политическата система, в областта на културата, научния прогрес, 
информационната среда и др. От особено значение за реформите в областта 
на образованието са осъществяващите се процеси на интеграция на страната 
ни със страните от ЕС и присъединяването на Република България към ЕС. 
Промените в образователната сфера са резултат и от анализа на положителния 
опит в световен мащаб и неговото постепенно внедряване в практиката.

Още през 1991 г. в чл. 10 от Закона за народната просвета ясно са де-
финирани някои от основополагащите за системата на образованието нача-
ла. Така съгласно ал.1 от тази разпоредба е регламентирано, че „Училищата 
и детските градини са държавни, общински и частни“. Различните форми на 
собственост предполагат значително по-голяма свобода в работата, както по 
отношение на самата образователна дейност, така и по отношение на вътреш-
ната организация на образователните институции, а и относно др. аспекти, 
независимо от общия контрол, оказван от Държавата в тази област. Освен 
възможността още в оня момент да се създават училища и детски градини, 
както от държавата, така и от общините и от частни лица /физически и юриди-
чески/, законодателят определя правния статут на училищата и детските гра-
дини, които са държавни и общински – те са юридически лица по смисъла на 
този закон. Тази регламентация много ясно определя един от първите белези 
на децентрализацията в системата на образованието. От този момент, в нови 
условия училищата встъпват като самостоятелни правни субекти в различни 
по своя характер правоотношения. Именно това налага нов начин на работа 
на ръководствата в тази сфера. Различната съподчиненост – в методическо, 
финансово и др. отношение по никакъв начин не означава, че директорът не 
представлява училището и че то не може да поема права и задължения. През 
този период директорите придобиха качеството „работодател“ (чл. 40, ал.2 от 
ЗНП, ДВ, бр. 86 от 18.10.1991 г.), получават правомощия във връзка с плани-
рането и усвояването на финансови средства, имат правното възможност да 
сключват различни договори, съпътстващи основната дейност в училище и 
др. Дори само това е достатъчно, за да се стигне до извода, че за да реализират 
тези правни възможности, директорът на училището трябва да встъпи в нови, 
различни от досегашните, отношения със също така самостоятелни правни 
субекти, в който процес целта е постигане на определен резултат.

Своеобразна картина на възникналите вече проблеми е съвкупността 
от съдебни решения на съдилищата в страната, наричана накратко – съдебна 
практика. Тези съдебни решения дават информация за това какви спорове са 
възниквали до настоящия момент. Ето защо може да се приеме, че анализът на 
съдебната практика дава достатъчно обективна информация относно прила-
гането на правните норми, в частност и тези, засягащи образователната сфера, 
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и може да служи като база за определяне на пропуските и недостатъците в 
работата на ръководствата на училищата в различни спорни случаи.

Настоящото проучване не си поставя за цел детайлен анализ по съще-
ство на споровете пред съдилищата, доколкото обемът на този вид изложе-
ния не позволява това. Броят на съдебните решения, предмет на проучването, 
също не е голям. Различните параметри на изследването и резултатите от тях 
очертават силуетите на някои тенденции, които следва да се проучат по-под-
робно.

В изследването са обхванати съдебни актове – решения и определения. 
Предмет на проучване не са били съдебни актове с тълкувателен характер, до-
колкото това може да попадне в обхвата на по-конкретни проблеми в прилага-
нето на законодателството.

Изследваните параметри са както следва:
– Материално-правен обхват на обществените отношения, предмет на 

съдебен спор.
– Интензитет на съдебните актове съобразно материално-правния обхват.
– Интензитет на съдебните актове във времеви обхват.
Съдебните решения са актове на съдилищата, с които съдът се произ-

нася по същество по определен спор. Такъв е характерът и на присъдите (ре-
шения по наказателни дела). Актовете, с които съдът се произнася по въпроси 
различни от разрешаване на спора по същество, най-често са определения. В 
обхвата на настоящото изложение попадат и немалка част от определенията, 
постановени от съдилищата в спорове със страна училище. Тези съдебни ак-
тове са предмет на проучване предвид факта, че резултатът от същите дава ин-
формация за това познават ли се процесуалните правила и права на страните 
(едната от които е училище) и в съответствие с това правно приемливо или 
правно неприемливо е поведението на органите за управление на училищата, 
представляващи в съда съответното училище.

Броят на съдебните актове, обхванати от настоящото изложение, пред-
ставлява около 25 % от всички съдебни актове, имащи за предмет спорове, 
страна по които е училището и които са въведени в правно информационна 
система. Ограниченият обем не дава възможност да се направи детайлна съ-
поставка на идентични параметри спрямо общия брой постановени съдебни 
актове за един продължителен период от време. Съдебните актове, предмет 
на проучване, са извлечени от правно информационна система, обхващаща 
голяма част от постановените през проучвания период съдебни актове, като 
проучените са общо 508 и са само част от въведените в тази правно-информа-
ционна система документи.

Периодът, предмет на проучването, обхваща времето от 2000 г. до 
2014 г. – преди и след присъединяването на България към ЕС. Това е сторено с 
оглед установяване на определени тенденции в резултат на промените. Същи-
ят може условно да се раздели на два отделни периода – от 2000 г. – до 2006 г. и 
от 2007 г. до настоящия момент (2014).
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Внимание е обърнато и на предметния обхват на съдебните спорове – 

областите, правните норми, в които са възниквали спорове със страна – учи-
лище. Този параметър е от особена важност доколкото дава макар и само бегла 
информация за многообразието от различни аспекти на управленските про-
цеси, в които възникват спорове.

След оценка на материалния обхват на съдебни актове по споровете, 
повдигнати пред съдебните органи, може да се заключи в кои области на об-
ществените отношения са възниквали и възникват конфликти на интереси, 
при които единият субект е училище и съответно в кои от тях интензитетът 
е най-голям. Кръгът от обществени отношения, в които възникват конфли-
кти обхваща отношения с органи на местна администрация и местно само-
управление, отношения по повод извършени престъпления от длъжностни 
лица в училище, такива относно опазване на здравето на децата, правата на 
гражданите и защита от дискриминация, различни финансово правни аспе-
кти в управлението на училищните финанси и опазване на материално-тех-
ническата база, правоотношения свързани с договарянето между училището, 
от една страна, и други пранви субекти – напр. търговци, както и отношения 
свързани с непозволено увреждане и обезщетяване на лица във връзка с не-
позволено увреждане. Срещат се случаи на спорове, касаещи защитата на лич-
ни данни, спорове, в които Държавата следва да понесе отговорност за дейст-
вия на различни длъжностни лица в системата на образованието, с което са 
засегнати законни права и интереси на граждани. Има случаи, в които учи-
лището в качеството си на страна участва в спор относно одържавен имот. 
Срещат се нерядко и съдебни решения, отнасящи се до предотвратяване на 
конфликт на интереси спрямо служители в училище. Не са съвсем редки и 
случаите, при които на различни длъжностни лица в училище са наложени 
санкции за извършени административни нарушения на законоустановени за-
брани или задължения. В кратката извадка на съдебни актове има спорове по 
повод възлагане на обществени поръчки от училища. Има случаи на наруше-
ние на разпоредби, регламентиращи организиране на ученически екскурзии с 
обществен транспорт, които отношения представляват значим обществен ин-
терес. Напълно естествено е да възникват конфликти и по повод прилагането 
на Закона за народната просвета и правилника за неговото прилагане. Такива 
са случаите на оспорване на резултатите от конкурси за назначаване на ди-
ректори на училища, случаите на налагане на наказание „преместване в друго 
училище“, случаите на оспорване на административни актове на Министъра 
на образованието и науката (вкл. и във връзка със закриване на училища). 
Значителен брой съдебни актове са постановени във връзка с администри-
ране на трудовите правоотношения в училище. Специално внимание следва 
да се отдели на една особена категория съдебни актове, касаещи защитата на 
процесуалните права на страните в съдебните спорове, страна по които са 
училищата. Често срещани са определения на съдилищата, отнасящи се до на-
рушаване на правила за водене на процеси – подаване на жалби след изтекъл 
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срок за това, направени искания, които са недопустими в определен етап на 
съдебния процес и др. Участието на училището като самостоятелен правен 
субект, в качеството му на страна в съдебен спор изисква адекватно правно 
поведение и познаване на правилата за водене на процес. Както ГПК, така и 
АПК, а и НПК регламентират правата и задълженията на страните в съдебно-
то производство. Неупражнавянето или неправилното упражняване на тези 
права винаги се санкционира от законодателя с оглед защитата на правата на 
ответната страна и оттам на установения правов ред в страната.

Следващият показател, който има пряко отношение към установяване-
то на основните проблеми при администрирането на процесите в образова-
нието, е интензивността на срещанията на отделните по материален обхват 
съдебни решения. От анализа на числовите резултати може да се заключи, че 
въпреки сравнително малкия обем на извадката, най-голям брой спорове са 
възниквали в областта на трудовото право. От общия брой – 508 съдебни акта, 
367 касаят спорове в тази област. Въпреки че предметът на настоящото про-
учване изключва анализ по съществото на споровете, полезно е да се посочи, 
че трудовоправните спорове касаят най-често въпросите за прекратяване на 
трудовите правоотношения. На следващо място по брой са съдебните споро-
ве, отнасящи се до прилагането на ЗНП и ППЗНП – общо 45. Не са малко /28 
от общия брой/ и съдебните актове по прилагането на наказателното и ад-
министративно-наказателното законодателство. Както вече се посочи, в тази 
група от извадката се включват съдебни актове /присъди/ срещу длъжностни 
лица от училище, срещу които в това им качество са повдигнати обвинения 
за извършени различни престъпления и са наложени наказания по реда на 
НК. В тази група попадат и съдебни актове по спорове относно извършване 
на административни нарушения и свързаните с това административни нака-
зания – отново спрямо длъжностни лица в състава на училището. Подобен 
е интензитетът /27 от общия брой/ на случаите, отнасящи се до прилагането 
на ЗЗДог. Несъобразяването с правилата на договаряне, на изпълнението на 
поетите с договор задължения винаги е неприемливо и води до неблагоприят-
ни правни последици. В случаите, когато страна в тези отношения е училище, 
очевидно неблагоприятните правни последици намират отражение върху ця-
лостната дейност на училището. Наблюдават се случаи на спорове в областта 
на възлагането на обществени поръчки от страна на училища. Обществената 
значимост на тези отношения налага особено внимание върху подобни случаи 
доколкото, средствата, с които се разпорежда училището в лицето на неговия 
директор, основно са с произход от Държавния или Общински бюджет, както 
и такива, които са резулат от финансиране на различни проекти от страна на 
национални или международни програми. Независимо от малката интензив-
ност на срещанията в останалите области на обществени отношения, те дават 
основание да се приеме, че конфликтни ситуации възникват в широк кръг от 
отношения, което е резултат от самостоятелното участие на училището в тях.

Третият основен параметър, който е предмет на настоящото изслед-
ване, е честотата на съдебните спорове в различните периоди от време. Този 
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параметър се изследва в два периода от време – от 2000 г. до 2006 г. и от 2007 
до 2014 г. Това се налага от различни обстоятелства – липсата на нормативна 
регламентация за всички видове правоотношения, значими събития, довели 
до съществени реформи в образованието и т.н. В хода на анализа се установи, 
че само 19 са съдебните актове, касаещи спорове със страна училище за пе-
риода 2000 г. – 2006 г. вкл., спрямо общия брой – 508. Всички останали касаят 
периода от 2007 г. до 2014 г. Необходимо е да се направи една уговорка. Този 
брой не може да е абсолютно точно определен, доколкото част от съдебните 
производства приключили с тези съдебни актове са започнали в предходни 
периоди. Освен това, проучени са съдебни актове, част от които могат да ка-
саят един и същи спор, но поставен за решаване пред различни инстанции. 
Въпреки уговорката обаче, разликата е повече от показателна.

Резултатите от проучването са регистрирани в изложената по-долу таб-
лица. В същата, информацията е обобщена в следните колони:

1 – „Област на обществени отношения“ /нормативен акт/
2 – „Общ брой съдебни актове за целия период по видове обществени 

отношения“
3 до 17 – брой съдебни актове през отделните години от проверявания 

период за различните видове правоотношения, считано от 2000 г. до 2014 г. 
вкл. /към месец май/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Актове на 
органи по 
ЗМСМА

1 - - - - - - - - - - - - - - 1

ЗЗдр. 1 - - - - - - - - - - - - - 1 -
ЗЗДискр. 7 - - - - - - - - 2 1 - 1 - 1 2
ЗДФИ 1 - - - - - - - - - - - - - 1 -
ЗЗДог. 27 - - - - - - - - - 3 2 5 6 11 -
ЗЗЛД 1 - - - - - - - - - - - 1 - - -
ЗОДОИ 2 - - - - - - - - - - - - - - 2
ЗОСОИ 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
ЗПРКИ 2 - - - - - - - - - - 1 - - 1 -
КТ 367 1 1 - - - - - - 11 52 69 70 86 64 13
НК, ЗАНН 28 - - 1 - - - - - - - 5 7 7 7 1
ЗНП и 
ППЗНП 

45 - 1 3 2 - 1 2 6 4 14 4 2 1 5 -

ЗОП 6 - - - - - - - 1 - - - - 1 4 -
ЗТ 1 - - - - - - - - - - - - - 1 -
Други 18 1 - 1 - 1 1 2 1 2 4 1 2 2 - -
общо 508 2 2 5 2 2 2 4 8 19 74 82 88 103 96 19

Разпределение на съдебните актове по области на обществените  
отношения и интензивност през различните периоди от време

Забележка: в ред „други“ са включени съдебни актове,  
касаещи процесуални права и задължения на страните.
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От изложеното по-горе и от съдържанието на таблицата могат да се на-

правят няколко извода.
На първо място: Процесът на децентрализация в сферата на образова-

нието води до променен статут на училището. Като самостоятелен правен су-
бект, то участва в най-различни правоотношения. Кръгът на тези правоотно-
шения не е ограничен в своя предметен обхват и непрекъснато се разширява.

На второ място: С развитието на процеса по децентрализация нарастват 
случаите на конфликтни ситуации, разрешавани по съдебен ред, като в на-
чалото на проучвания период тази интензивност е била значително по-мал-
ка отколкото през втората част от периода. Нарастващия брой спорове дава 
основание да се предположи, че училището навлиза в пълнота в различните 
обществени отношения с оглед осъществяване на основните си функции – от 
една страна, а от друга страна, дава основание да се направи изводът, че увели-
чаването на спорните случаи е резултат и от непознаването или недоброто по-
знаване на нормативната база и невъзможността да се осъществи ефективна 
правна защита на интересите на училището в различните отношения. Някои 
от случаите могат да се характеризират и като „злоупотреба“ с процесуални и 
материални права, което също е нежелано от правна страна и не може да ока-
честви с положителна оценка поведението на училищното ръководство. От 
своя страна това води и до неблагоприятни правни последици.

На трето място: Познаването на съдебната практика може да доведе до 
положителен обрат в пряката дейност по администриране на процесите в об-
раованието, доколко същата дава основание да се предвиди какво би било по-
ведението на съдилищата в определени спорни случаи. Това е самостоятелен 
аспект на процеса по администриране и наред с познаването на нормативната 
уредба, регламентираща обществените отношения в областта на образование-
то, е в състояние да сведе до минимум конфликтните ситуации.

На четвърто, но не на последно по значимост място, правната култу-
ра, правната грамотност на училищните ръководства е необходимо условие 
за правомерно и ефективно администриране на разнообразните по своето ес-
тество образователни процеси. Тези качества на ръководителите далеч не се 
изчерпват само и единствено с добро познаване на училищното законодател-
ство. Те изискват познаване на етимологията на възникващите правоотноше-
ния и основни принципи в правната материя.

Използвани съкращения
ГПК – Граждански процесуален кодекс
АПК – Административнопроцесуален кодекс
КТ – Кодекс на труда
НК – Наказателен кодекс
ЗЗдр. – Закон за здравето
ЗЗДискр. – Закон за защита от дискриминация
ЗДФИ – Закон за държавната финансова инспекция
ЗЗДог. – Закон за задълженията и договорите
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ЗЗЛД – Закон за защита на личните данни
ЗОДОВ – Закон за отговорността на държаата и общините за вреди
ЗОСОИ – Закон за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти
ЗПРКИ – Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
ЗАНН – Закон за административните нарушения и наказания
ЗНП – Закон за народната просвета
ЗОП- Закон за обществените поръчки
ЗТ – Закон за туризма
ЗМСМА – Закон за местното самоуправление и местната администрация
ЗЮЛНЦ – Закон за юридическите лица с нестопанска цел
ППЗНП – Правилник за приложеие на закона за народната просвета
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ЕМОЦИИТЕ – БИОЛОГИЧНИ, НЕВРОФИЗИОЛОГИЧНИ 
И КОГНИТИВНИ АСПЕКТИ НА ПРОБЛЕМА

Бисерка Г. Петрова

EMOTIONS – BIOLOGICAL, NEUROPHYSIOLOGICAL 
AND COGNITIVE ASPECTS OF THE PROBLEM

Biserka G. Petrova

ABSTRACT: The article explores the physiological and psychological aspects of 
emotions and their essence as adaptive mechanisms.
KEYWORDS: emotion, cognitive structure, affective scheme

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 295/ 12.03.2015 г. от 
параграф Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Терминът емоция води началото си от латинската дума emorehe, което 
значи вълнение, възбуждане.

Емоциите са естествено присъщ на душевния живот на човека фено-
мен. Ярките, най-често краткотрайни емоционални състояния са описани в 
литературата, изкуството и науката, най-вече в аспекта на външните им про-
яви. Продължителните, устойчиви, латентни процеси, все още са обект на 
абстрактни описания, които често се нуждаят от допълнителни обяснения.

Според Виготски, този раздел от психологията, който изучава емоцио-
налните състояния, е най-скучният и безплоден раздел в цялата наука за ду-
шевните явления.

Според Лебедински и Мясищев емоциите са интегрален израз на про-
мените в нервната система. Те са невъзможни без базисните нервни процеси 
и без мозъчната функция. Както в психологията, така и във физиологията, 
може да се срещнат определенията „емоцията е преживяване“, „преживява-
нето е емоция“.

Всеобщо е мнението, че емоциите имат силно субективна окраска и об-
хващат целия диапазон от преживявания на човека – от дълбоката травма до 
истинската радост от живота.

Емоциите са свързани с рефлексите, инстинктите, потребностите, веге-
тативните реакции, но не трябва да се идентифицират с тях. Те имат участие 
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в регулацията на човешката активност и активността на животните. По отно-
шение на значимостта си те удивително си приличат, независимо от особено-
стите на преживяващия ги индивид.

Както във физиологията, така и в психологията се предполага, че източ-
ниците на емоциите са базовите потребности – оцеляване, глад.

Според Папец те са толкова важна функция, че какъвто и да е техният 
механизъм, той трябва да има морфологична основа. Според него „хипота-
ламуса, предните ядра на таламуса, поясната извивка, хипокампа и тяхната 
връзка са хармонично работещ механизъм, лежащ в основата на възникване-
то на емоциите и участващ в тяхното изразяване“.

Важната роля във формирането на емоциите на лимбичната система и 
в частност хипокампа, признават съвместно работещите американски учени: 
психологът Клювер и неврохирургът Бюси.

Швейцарският невролог Хес изследва ролята на дълбоките подкорови 
структури.

Най-общо при формирането на елементарните емоции се говори за 
т.н. лимбико-ретикуларна система, включваща в себе си и неспецифичните 
структури на хипоталамуса. Колкото по-сложна е една емоция, толкова по-
големи мозъчни участъци участват в нея.

Емоциите са „оценяваща дейност“ (Додонов), форми на отражение на 
биологично значимото качество на обектите от средата като полезни или 
вредни.

Последните две качества на факторите от средата влияят върху насоче-
ността на поведението, включително и върху крайния резултат. Те съпровож-
дат практически всички форми на жизнена дейност и се проявяват във фор-
ма на непосредствено преживяване на значимостта на фактите и събитията. 
Според Леонтиев и Судаков те са главен механизъм на вътрешна регулация 
на психичната дейност, защото са свързани с удовлетворяването на актуал-
ните потребности. Съществуващите в когнитивната дейност „еталони“ не са 
валидни за емоционалните процеси. Емоциите не могат да бъдат сравнявани 
с еталони, а само с други емоции, т.е. собствени преживявания или прежи-
вявания на други хора. Затова много специалисти не прилагат към емоциите 
характеристиката отражение.

В този обзор емоциите се разглеждат в следните аспекти: като резул-
тат от биологични процеси; във връзка с мозъчната физиология и с висшата 
нервна дейност и във връзките им в когнитивната дейност.

Едно от основните значения на емоциите като адаптивна дейност е 
това, че са биологично средство, което е присъщо на живота на индивидите 
на всички еволюционни нива. То се открива в базовите прототипи на адап-
тивното поведение.

Според Плутчик базовите еволюционни прототипи и съответстващите 
им емоции формират т.н. когнитивно-афективни структури. (В съвременни-
те публикации се говори за когнитивни структури и афективни схеми.)

Емоциите – биологични, неврофизиологични и когнитивни аспекти на проблема
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Когнитивно-афективните структури по Плутчик са следните:
1. Инкорпорация – поглъщане на вода, храна. Емоцията е приемане.
2. Отблъскване – повръщане, екскреция (емоция отвращение).
3. Разрушение – отстраняване на препятствие по пътя на удовлетворя-

ване на потребността (емоция гняв).
4. Защита – отговор на болка или на заплаха от болка (емоция страх).
5. Репродуктивно поведение – реакции, които съпътстват сексуалното 

поведение (емоция радост).
6. Депривация – загуба на обекта на удоволствието (емоция мъка, 

скръб).
7. Ориентировъчно поведение – реакция на контакт с непознат обект 

(емоция страх).
8. Изследователско поведение – повече или по-малко хаотична актив-

ност, насочена към изучаване на обекта (страх).
Според същия автор емоцията е соматична реакция, свързана с кон-

кретен адаптивен биологичен процес.
Първичните емоции са ограничени по време и се иницират от външен 

стимул. На всяка първична емоция и на всеки комплекс от вторични емоции 
съответства определен физиологичен с експресивно-поведенчески комплекс. 
Постоянната блокировка на адекватните моторни реакции в конфликтни 
или фрустриращи ситуации предизвиква хронично напрежение в мускулите. 
Това е безпогрешен симптом за лоша адаптация.

Личностните черти са комбинации от две или повече първични емо-
ции, включително и взаимно изключващи се. Това позволява изучаването на 
емоционални комплекси като например гордост (гняв и радост); любов (ра-
дост и приемане); любопитство (учудване и приемане); ненавист (учудване и 
гняв); вина (страх и радост); сантименталност (приемане и мъка).

Съчетанията от страх и очакване са емоционалното ядро на тревогата.
Вторият аспект на емоционалните процеси е неврофизиологичният 

аспект. Емоциите възникват като резултат от неврофизиологични процеси, 
предизвикани от външни и вътрешни фактори.

Физиологията на нервната дейност изпреварва психологията в изуча-
ването на емоциите. В голяма степен успехите на съвременната психофизи-
ология се дължат на нейните открития. Природата на емоционалните състо-
яния не може да бъде разбрана без познаване на мозъчните им механизми.

Павлов обръща внимание на два фактора в тази връзка. Първият е на-
личието на присъщи на организма потребности и влечения, които той от-
ъждествява с вродените, безусловни рефлекси. Вторият аспект е, че много-
образието на емоционалните прояви не може да бъде сведено дори до най-
сложните безусловни рефлекси. Той формулира механизма, който включва 
мозъчната дейност в реализирането на емоциите в поведението, разбирано 
като условно рефлекторна дейност. Обобщавайки опитите си в лабораторни 
условия, Павлов стига до извода, че повтарящите се условия във външната 
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среда, влияещи върху мозъчната кора, формират устойчива вътрешна систе-
ма от нервни процеси. Субективно това се проявява в усещането за трудност, 
лекота, бодрост, умора, удовлетвореност, огорчение и др.

Ходжис (1935) твърди, че емоциите възникват, когато мозъкът не е под-
готвен да обезпечи адекватна реакция на ситуацията или когато възникват 
съмнения и колебания в успешния отговор.

Хеб (1946) говори за вродените механизми на страха.
Според П. Фрес не съществуват емоционални реакции като такива. Те са 

винаги отношение. Според Анохин емоциите са физиологично състояние с ярко 
изразена субективна окраска. Ониани описва формирането на условни рефле-
кси на базата на емоционални реакции, получени чрез електрическо дразнене.

Олд въвежда термина „невротични награди“, описвайки самостимула-
ции на мозъка с цел преживяване на удоволствие. Той намира връзка между 
емоциите и електрическата активност на мозъка.

Още през 1924 г. с опита си на психиатър говори за стадии на образу-
ване на условни рефлекси и в контекста на това за страха като вегетативен 
симптом. Той формулира идеята за два стадия на условния рефлекс. Първи-
ят – стадий на генерализацията или емоционален, вторият – познавателен.

Симонов описва стихването и изчезването на отбранителен рефлекс 
при животни и позитивната му корелация между тетаритъма на хипокампа 
с честотата на сърдечната дейност. И двата симптома значително отслабват 
със стабилизирането и усъвършенстването на отбранителен двигателен на-
вик при животни.

Емоциите зареждат с енергия организма, поведението, дейността, в 
частност познавателната дейност. Конкретната емоция предизвиква конкрет-
на активност. Преживявайки радост, човек вижда света в розово, преживя-
вайки скръб – в черен цвят. Страхът ориентира поведението само към търсе-
не на спасение, в гнева търси отмъщение.

Тези известни житейски факти са потвърдени експериментално в мно-
жество опити. В ранните изследвания на Фройд и Макдаугъл е засегната иде-
ята за връзката между емоциите и волевата активност, емоциите и мотива-
цията.

Някои съвременни теории разглеждат емоциите като реакции или 
комплекс от реакции, които са обусловени от когнитивните процеси. Спо-
ред Изард тези представи имат философски корени и са свързани с тези на-
правления, които описват човека основно чрез рационалната му същност. Те 
включват идеята, че емоциите са „вредни“, а разумът – „полезен“. Аспектът, в 
който се разглеждат когнитивните моменти в афективните процеси, би могъл 
да се „онагледи“ например със следния традиционен пример, че както емоци-
ите влияят на емоционалния процес, така и съдържанието на мислите влияе 
върху настроението.

Разумът ни позволява в определена степен да контролираме състояние-
то на емоциите си, например външната им проява.

Емоциите – биологични, неврофизиологични и когнитивни аспекти на проблема
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Силните емоционални реакции могат да не се проявят достатъчно при 

наличие на информация за преодоляване на проблема.
Арнолд (1960) описва емоцията като оценка и я нарича вид възприема-

не, което трябва да се тълкува като елементарно разбиране. Емоцията е не-
съзнателно влечение към обекта или отблъскването му.

Сама по себе си емоцията е интуитивен акт, който няма връзка с ми-
сленето. Интуитивната оценка поражда тенденция към действие, трайно се 
съхранява в паметта, може да се генерализира и има остатъчни, пролонгира-
ни ефекти.

Според Шехтер (1971) емоциите са резултат от физиологична възбуда 
и когнитивна оценка на възбудата. Тази теория е проверена с известния опит 
на Шехтер и Сингер, повторен по-късно от Изард и с друга интерпретация на 
резултатите.

Главен принос на когнитивните теории в изучаването на емоциите е в 
това, как спецификата на мислите влияе върху възникването на специфични 
емоции.

Вайнер (1985) обяснява когнитивните антицеденти на емоциите с тер-
мина „функции на персоналната атрибуция“ на казуалността или активира-
щите събития като причина. Той предлага три измерения на казуалността: 
локус (вътрешен или външен); стабилност – нестабилност и контрол (управ-
ляемост – неуправляемост).

Някои автори предлагат параметърът контрол да се уточни като отго-
ворност. Според тях атрибуциите отговорност и контрол са важни за дифе-
ренциране на емоциите изненада (външна отговорност плюс контрол) и вина 
(вътрешна отговорност плюс контрол (Елсуърд, Шмид).

Някои привърженици на когнитивната традиция разделят процесите 
на емоционалната активност на етапи. Според тях „предшественик“ на емо-
цията е оценката. Тъй като емоцията възниква в милисекунди преди външ-
ното или вътрешното събитие, то диференцирането по време на предшества-
щия когнитивен процес е изчисление с неизмерима сложност. Факт е, обаче, 
че когнитивният процес дискретно се съдържа в казауалната верига и е част 
от феноменологията на емоциите.
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ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНОИЗКУСТВО –  
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ABSTRACT: After the changes in the late 1980s in European interest in the impor-
tance of fine arts education grew considerably. As a result new strategies and pro-
grams have been initiated in the field of education through arts and culture. There 
has been a parallel development of such policies both in Europe and America.
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Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 292/ 12.03.2015 г. от 
параграф Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

След настъпилите промени в края на 80-години в Европа интересът към 
значението на художественото образование и възпитание все повече се засил-
ва. В резултат на това се инициират редица стратегии и програми, свързани с 
мястото на изкуствата и културата в сферата на образованието. В този период 
в Европа и Америка паралелно се развиват политики за развитието на образо-
ванието чрез изкуства.

След приемането на Лисабонската стратегия от страните членки на ЕС, 
през 2000 г. се засилват още по-осезателно изискванията към образователна-
та и културната сфера. Ролята на образованието чрез изкуствата е широко 
призната на европейско ниво. През 2005 г. в рамките на ЕС стартира Рамкова 
конвенция за стойността на културното наследство за обществото. В чл. 13 се 
потвърждава мястото на културното наследство в образованието. През 2006 г. 
ЕС организира конференция на тема „Насърчаване на културното образова-
ние в Европа“. Същата година три международни организации на преподава-
тели по изкуствата (изобразително изкуство, музика и театър) се обединяват 
в световен съюз – Международна асоциация за образование чрез изкуство. 
Асоциацията изпраща призив до ЮНЕСКО, в който предлага художестве-
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ното образование да се превърне в главен акцент на световния дневен ред 
за устойчиво човешко развитие и обществено преобразование. На проведе-
ната в Лисабон през 2006 г. Първа световна конференция за образование по 
изкуствата се приема т. нар. „Пътна карта за образованието по изкуствата“. 
През 2007 г. в центъра „Жорж Помпиду“ в Париж се провежда международна 
конференция за влиянието на обучението чрез изкуства, в която се доразви-
ват идеите от Лисабон. В резолюцията на Съвета за Европейски дневен ред за 
култура от 2007 г. се препоръчва „насърчаване на образование по изкуства и 
активно участие в културни дейност с оглед развитието на творчеството и 
иновациите.“ Освен че потвърждава значението на образованието чрез изку-
ства, резолюцията трасира развитието на тази област през следващото десети-
летие, като акцентира силно върху интегрираните ключови компетентности. 
Идеята на обявената 2009 г. за Европейска година на творчеството и иноваци-
ите насърчава художествените форми на творчество във всички нива на обра-
зованието. За да се реализират тези идеи, в ЕС са разработени редица страте-
гии, инициативи, програми, подпрограми и други форми, като в областта на 
художественото образование са насочени „Коменски“, „Евридика“, „Култура“, 
„Еразмус“, „Темпус“ и др., които след изтичането на мандата си се трансформи-
рат с нови, осъвременени послания. През март 2009 г. Европейския парламент 
приема Резолюция за художественото образование в ЕС. Основните препоръ-
ки включват: образованието по изкуствата да бъде задължително във всички 
степени на училищната система; преподаването по изкуства да използва най-
новите информационни и комуникационни технологии; преподаването по 
история на изкуствата да включва срещи с художници и посещения на места, 
свързани с културата; по-задълбочено наблюдение и координация на худо-
жественото образование на европейско ниво, включително мониторинг. През 
2010 г. в Сеул се провежда Втора световна конференция за образование чрез 
изкуства, организирана от ЮНЕСКО. На конференцията се приема специален 
документ, наречен „Сеулска програма“, в който се формулират десет основни 
цели за усъвършенстване развитието на образованието чрез изкуствата.

Настоящите образователните системи в по-голяма част от европейските 
държави изтъкват значението на обучението за развитието на креативността 
и културното изграждане. В почти половината учебни планове дисциплина-
та „Изобразително изкуство“ се разглежда като самостоятелна, а в останалата 
част е интегрирана с други предмети от областта на изкуствата. В повечето 
учебни програми редом с изобразителните изкуства е включено изучаването 
на нови художествени форми (нетрадиционни изкуства, фотографско, фил-
мово, медийни и други изкуства), както и се предоставя възможност в учеб-
ния процес да се включват и информационните компютърни технологии и 
софтуерни пакети. В повечето страни минималният задължителен период на 
образование по изобразително изкуство в началните училища е около 60 часа 
годишно. Заедно с това се създават условия и за извънкласни дейности. Почти 
всички преподаватели на предучилищно и начално ниво не са специалисти 
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художници, а са общопрофилирани учители. На ниво средно образование в 
по-голямата си част дисциплината се преподава от специализирани учите-
ли, които демонстрират художествени умения, а професионални художници 
и хора на изкуството почти не преподават в общообразователните училища. 
Във всички страни на ЕС учебните програми се утвърждават на централно 
ниво. Само в Холандия отделните училища са отговорни за тяхното създаване. 
Всички програми залагат на развитието на художествените умения, формира-
не на критична преценка, запознаване с културното наследство и културното 
многообразие. Например в Закона за ръководство и планиране на бъдещото 
училищно образование от 2005 г., във Франция основата на задължителното 
образование се състои от седем компонента, от които последните два са свър-
зани с художествените дисциплини. В повече от половината страни на ЕС ос-
вен изобразително изкуство се включва изучаването на художествени занаяти 
като избираема дисциплина (Белгия, Ирландия, Люксембург, Дания, Испания 
и др.). След 2008 г. в повечето европейски страни се извършват реформи на 
учебните програми, в които се предвижда утвърждаване на статута на дисци-
плините по изкуства. Например във Франция списъкът на избираемите пред-
мети от сферата на изкуствата се разширява с архитектура, скулптура, фото-
графия, културно наследство, приложни изкуства и др. В тринадесет страни 
медийните изкуства се включват като задължителна част от учебната програма 
по изкуства – в Белгия (Фламандска общност), Унгария, Финландия и България 
са част от изобразителните изкуства (5-8 кл.), в Чехия – от „Изящни изкуства“, 
в Испания – от „Художествено образование“, в Италия – от учебната програма 
по „Музика, изкуство и изображение“, във Великобритания – „Изобразителни 
изкуства и дизайн“, а в Австрия и Словения са избираема дисциплина. В почти 
половината страни от ЕС се изграждат интердисциплинарни връзки на изку-
ствата с останалите учебни дисциплини, като особено силно това се изразява в 
програмите на Ирландия, Чехия, Люксембург, Финландия, Словения, Гърция, 
Латвия и Швеция. В провеждащите се реформи на този етап този проблем е 
поставен в повечето останали държави. Например във Франция се насърчават 
учителите да изграждат взаимовръзки между изобразително изкуство, проек-
тиране и геометрия. В почти всички държави на ЕС са създадени национал-
ни организации и сдружения, които имат за цел да насърчават образованието 
по изкуства (в Австрия – EDUCULT, в Холандия – Cultuurnetwerk Nederland, в 
Малта – „Наследството на Малта“, в Ирландия – Комитет за изкуство и образо-
вание, в Дания – „Мрежа за деца и култура“, в Белгия – „Звено за образование 
и култура“, в Норвегия – „Национален център за изкуство и култура“ и др.).

Почти всички страни от ЕС имат конкретни инициативи за сътрудни-
чество между училищата и културни организации (включително и с изявени 
художници). В Гърция, Словения, Франция, Словакия, Финландия, Холандия, 
Германия, Италия, Естония, Кипър, Испания и др. образователните посещения 
в музеите и галериите са широко разпространени. Под формата на образова-
телни проекти, семинари и дискусии в Унгария, Румъния, Великобритания, 
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Австрия, Малта, Норвегия и други държави се разработват разнообразни 
инициативи за срещи с именити творци от сферата на изкуствата.

В последните години в отделни страни (Франция, Испания, Чехия, 
Белгия, Словения, Малта и др.) се изработват специални образователни стра-
тегии за осигуряване на електронни ресурси в общообразователните учили-
ща, с цел подобряване на художественото образование. Например в Република 
Чехия е разработен проект EduArt, чиято главна цел е да се разработи софтуер, 
който да представя художествена информация по интерактивен начин в обу-
чението по изобразително изкуство. Друга важна дейност, която позволява 
по-активно разгръщане на съвременното обучение по изобразително изку-
ство, е организирането на регионални, национални и международни фестива-
ли и конкурси, които се финансират не само от образователните министерства 
и ведомства, но и от публични и частни организации и сдружения, от европей-
ски и регионални проекти и др. В някои държави от ЕС се организират проек-
ти, които имат за цел да популяризират разработването на иновативни учебни 
методи за преподаване по дисциплини от сферата на изкуствата в различни 
учебни условия (Финландия, Малта, Гърция, Дания, Словения и др.).

Учителите, които преподават в областта на изкуствата, изпълняват ос-
новополагаща роля за развитието на творческия потенциал на децата. В тази 
насока в приетото през 2007 г. становище на ЕС относно състоянието на об-
разованието и културата се отбелязва: „..образованието и подготовката на 
учителите е елемент с изключително значение за модернизацията на евро-
пейските системи за образование и обучение.“ Подобряването на качеството 
на обучение е заложено като основна цел в разработения през 2010 г. от ЕС ра-
ботна програма „Образование и обучение“. Във връзка с нивото на обучението 
по изобразително изкуство във всички страни от ЕС се извършва периодично 
мониторинг върху качеството на преподаване чрез различни форми на оценя-
ване (тестове, анкети, диагностични изследвания и др.). Едновременно с това 
се извършва и външно независимо оценяване на резултатите на учениците от 
изобразителната им дейност в общообразователните училища. Висшите учи-
лища в Европа и САЩ, които подготвят учители специалисти по изобрази-
телно изкуство, имат институционална автономия, което им позволява сами 
да определят учебните си дисциплини. Навсякъде са осигурени условия за до-
пълнително развитие на учителите по изобразително изкуство чрез курсове за 
повишаване на квалификацията. Например в Англия и Уелс през последните 
години е въведена т. нар. „Схема за учители художници“, която обхваща кур-
сове за постоянно професионално развитие за учители-специалисти по изоб-
разително изкуство, художествени занаяти и дизайн. В Малта Дирекцията за 
качество и стандарт на образованието организира веднъж годишно (в рам-
ките на три дни) курсове и семинари по изобразително изкуство. През 2004 – 
2006 г. в Англия се реализира проект HEARTS (Висше образование, изкуства и 
училища), благодарение на който шест висши училища получават средства да 
внедрят нови програми по изкуства в учебните си планове. В проекта, освен 
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преподаватели от висшите училища, се включват и професионални художни-
ци. Въпреки създадените условия една не малка част от учителите по изобра-
зително изкуство от държавите членки на ЕС не участват в специализирани 
квалификационни дейности.

В съвременните европейски учебни програми по дисциплината 
Изобразително изкуство се откроява активизиране на процесите, свързани 
с развитието на интелекта на учениците, на зрително-възприемателните спо-
собности и практическата изобразителна дейност, като се използват и възмож-
ностите на съвременните средства за визуална информация и комуникация. 
Особено внимание се отделя на свободната спонтанна изява в художествено-
то развитие на детето. За художествено-изобразителните дейности на децата 
системното поощрение на техните творчески търсения са изключително ва-
жни. В настоящите методи по изобразителни дейности в повечето европейски 
държави е характерно единодействието на обучението и развитието, налага 
се съчетаването на рационалното начало и интуицията, търсенето на обек-
тивни системи, които да осигурят ефективно усвояване на определени зна-
ния и умения за подпомагане разкриването на индивидуални изобразителни 
творчески изяви. На изобразителната дейност се гледа освен като средство за 
развитие на наблюдателност, чувство за ритъм, цвят и форма, и като възмож-
ност за творческа изява, като важно средство за социализиране на личността. 
Очертава се подчертан стремеж към осигуряване на творческа свобода и са-
мостоятелност на учителя при планиране и организацията на учебния процес. 
Популяризират се разнообразни алтернативни и нетрадиционни форми на 
обучение, чрез които се съдейства за още по-активно стимулиране на индиви-
дуалните творчески изяви на учениците в изобразителната дейност.

Съвременното обучение по изобразително изкуство е във време, когато 
достъпът на информация е улеснен значително чрез глобалната електронна 
мрежа. Характерно за сегашното младо поколение, израснало с дигиталните 
информационни технологии, е възможността за връзка с Интернет и други 
електронни източници, посредством които се създават условия за обогатява-
не познанията в областта на теорията, практиката, историята и съвременните 
изяви и тенденции на изобразителните изкуства. В този смисъл в системата 
на съвременното обучение по изобразително изкуство е наложително да се 
осмисли и обогати утвърденият вече модел за визуална информация и кому-
никация, с което да се отговори на предизвикателството и се предложат ин-
терактивни образователни методи и дигитални технологии, които безспорно 
ще активизират отношението на учениците към проблематиките на дисци-
плината. Възможностите на дигиталните електронни технологии неминуемо 
оказват положително влияние както в сферата на визуалните изкуства, така и 
върху развитието на обучението по изобразителни изкуства. В съвременните 
артистични изобразителни пространства особено голямо значение добиват 
възможностите на компютъра и съответните програмни продукти, свързани 
с възможностите на компютърната графика (векторна и растерна), компютър-
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ната анимация, дигиталната фотография и други технологии, реализирани 
чрез софтуерните пакети AdobePfotoshop, Corel draw и графичните редактори 
Corel painter classic, Microsoft paint и др.Много компютърни програми дават 
възможност за изображения, които освен чрез „рисуване“ се постигат и с фор-
мена, цветова или графична обработка на готови стандартни образи, фигури и 
шаблони. Изображенията и останалите визуални форми могат да се променят 
чрез преместване, групиране, комбиниране, закриване, подравняване и други 
способи. Към изображенията могат да се добавя рисунки, текст, фотографии, 
видео, звук или комбинации от тях. Всички те, в зависимост от възрастовите и 
индивидуални възможности на учениците, както и от осигуряването на учеб-
ната материална база, позволяват да се създадат условия, в отделни области 
или единици от Учебната програма по Изобразително изкуство за съответен 
клас, учениците сами да структурират елементи от собствените си знания и 
умения, а учебният процес ще надмогне още повече негативите на пасивното 
възприемане, превръщайки ги в реално индивидуално и едновременно актив-
но творческо съучастие.

Въпреки настъпилите демократични промени в страната в утвърдените 
учебни планове се забелязват систематично белези за намаляване на участие-
то на дисциплината в образователния процес. Според статистически изслед-
вания по брой учебни часове страната ни е на едно от последните места не 
само в Европейския съюз, но сред държави от други страни от Европа, Азия 
и Америка. В разработваните понастоящем нови проекти за учебни планове 
и учебни програми се предвиждат отново съкращения на годишната натова-
реност и обхвата на дисциплината в горна училищна степен. Всичко това ни 
кара да съдим, че емоционално-естетическите усещания, които децата полу-
чават при досега си с произведенията на изкуствата, са подценени и прене-
брегнати. Лишаването на младите личности от условия и възможности за ху-
дожествено-творческо развитие на индивидуалните им дадености, както и от 
изграждането на естетически и художествени критерии е в противоречие с из-
искванията за насоченост на образованието към: „…развитието на личност-
та на детето, на неговите таланти, умствени и физически способности до 
най-пълният им потенциал.“ (чл. 29, 1а. от Конвенцията на ООН за правата 
на детето). Необходимостта от осъществяване на активно емоционално-есте-
тическо и художествено възпитание на младата личност в сложната социо-
културната среда на съвремието ни е сериозен мотив за прекъсване на тази 
негативна тенденция.

Благомир Кирилов Папазов
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ПОГЛЕД КЪМ МУЗИКАЛНОТО МИСЛЕНЕ  
И ЕМОЦИИ ПРИ ДЕЦАТА

Божена Левон Такворян-Солакян

A VIEW OF MUSICAL THINKING  
AND EMOTIONS IN CHILDREN
Bogena Levon Takvoryan-Solakyan

ABSTRACT: Musical thinking is a complete creative activity. Emotional experi-
ences caused by music are the foundation of the formation and development of 
the common musicality, the musical abilities of children.
KEYWORDS: musical thinking, emotions, artistic thinking, activity-function.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 299/ 12.03.2015 г. от па-
раграф ‘’Научни изследвания’’ на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

Проблемите на човешкото мислене като психически процес на отраже-
ние на обкръжаващата действителност, като висша форма на творческа ак-
тивност на човека се разглеждат и анализират главно в сферата на психоло-
гията. През дългия период на експериментално-психологически изследвания 
вече са открити и обяснени много от механизмите на мисленето, определени 
са много от неговите разновидности. Но същевременно факт е, че много от съ-
временните психолози дори не приемат тезата, че като феномен Музикалното 
мислене има свои специфични механизми, които дават достатъчно основания 
то да бъде обособено самостоятелно. Това вероятно произтича от факта, че 
Музикалното мислене все още не е достатъчно изследвано.Така независимо 
от различните теоретични подходи, заимствани от общата експериментална 
психология, анализите на Музикалното мислене все още имат по-скоро обяс-
нителна стойност.

Първоначално в различни отрасли на изкуствознанието са направени 
експериментално-теоретични проучвания, разкриващи спецификата му. До-
казва се, че при този вид мислене една от специфичните особености е нераз-
ривната му връзка с развитието на представите за отличителните признаци на 
изкуството, на неговия познавателен и интелектуален потенциал. Въпросите 
за спецификата на художественото мислене се решават в контекста на изслед-
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ванията на същностната природа на изкуството, на диалектиката на рацио-
налното и емоционалното, на дискурсивното и интуитивното. За художест-
веното мислене като особено „емоционално мислене“ говори Л.С.Выготский 
през 20-те години на миналия век.

Според него „всъщност са умни емоции. Когато разумът се оказва не-
достатъчно информиран, художникът прибягва до емоционално-интуитивна 
оценка, опира се на своето естетическо усещане“ [1968,c.128]. По този начин 
емоционалната активност на съзнанието на художника, свързана с оператив-
ността на развития художествен усет, според автора, са продуктивната осно-
ва на художественото мислене. Върху цялостния процес на художественото 
мислене влияят емоциите – както при избора на обектите, така и при тяхно-
то художествено осмисляне. Художествената мисъл отразява съпричастното 
отношение към обектите, изразява се в образно-емоционалното усвояване на 
обкръжаващия свят, в органически синтезирания резултат на действието на 
емоционалните и рационалните механизми на въображението. При написа-
ното до тук са налице всички основания да се приеме, че един от видовете 
художествено мислене е музикалното мислене.

В търсенето на възможности за разбиране на феномена „Музикално ми-
слене“ съвременното музикознание е натрупало богат материал, но той се от-
нася до същността на музикалното изкуство, с неговата понякога непонятна, 
неразгадаема сила за предизвикване на чувства, настроение, афекти и емоции 
у човека и изучаването на феномена е актуално за всички сфери на музикал-
ната наука, тъй като мисленето е своеобразната доминанта на художествената 
значимост при всеки вид музикална дейност.

Един от начините за изследване на феномена не е да се използват за из-
ходно начало функциите, които той изпълнява в рамките на мисловния апа-
рат, който от своя страна стои в основата на музикалните дейности – възпри-
емане (слушане) на музика, изпълняването ѝ посредством пеене, свирене на 
музикални инструменти или чрез движения с музика и създаване (съчинява-
не) на музика. При всички проявления на Музикалното мислене, независимо 
от характера е от вида на музикалната дейност, изходен обект е музикалното 
произведение (реално съществуващо или в процес на създаване).Поради това 
феноменът встъпва като процес на познание, на умствена дейност и на худо-
жествено- естетическа оценка на музикалната творба.

Според А. Н. Сохор [1975] музикалното мислене е сложно явление, кое-
то следва да се изучава едновременно в три аспекта:

– като пример за разкриване на общите закономерности на всяко чо-
вешко мислене;

– като един от видовете художествено мислене;
– като проява на специфичните свойства на музиката, на нейните има-

нентни особености.
Това означава, че за разбирането на същността на феномена особено го-

лямо значение има неговата процесуална страна, произтичаща от единството 
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и взаимодействията между музикално-слуховата и мисловната дейност на чо-
века. Въпреки че има специфична структура, която функционално е насочена 
към познанието и творческото преобразуване на музикалното произведение, 
то е неотделимо от цялостния общ мисловен процес, в който съществуват и 
си взаимодействат както емоционалното и рационалното, така и образното 
и понятийното, субективното и обективното, интуитивното и съзнателното. 
Очевидно, интегрирайки основните компоненти на общия психически про-
цес, Музикалното мислене му предава и специфични художествено-музикал-
ни свойства, произтичащи от художествено-емоционалната същност на музи-
калните произведения, или това, което определяме като художествен образ на 
музикалната творба.

От своя страна функционалната взаимовръзка на Музикалното мислене 
е в това, че при него именно творчеството е основа на познанието, на худо-
жествено-практическата страна на музикалното изкуство и едновременно с 
това, негов краен резултат. Разбираемо е, че музикалните дейности са свърза-
ни с определени, специфични проявления на феномена. Особеностите на ми-
словния процес на слушателя, на изпълнителя и на композитора се определят 
преди всичко от различната насоченост на дейността при всеки от тях. Музи-
калното мислене у слушателя намира отражение в осъзнаването и оценката на 
художествената концепция на прозвучалото музикално произведение, докато 
процесът на композиторското творчество е свързан със звуковата материали-
зация на вътрешно формиращия се замисъл на художествената идея. Пресъз-
даването на художествените музикални образи в едни или други музикални 
произведения отразяват музикалното мислене на изпълнителя.

Музикалните дейности са немислими без емоционалното преживяване 
на музикалните произведения. В тях емоциите встъпват като своеобразен фон 
на мисловната дейност. Те оказват съществено влияние и върху ефективност-
та на извършваните музикални дейности. Например колкото по-емоционално 
е възприемането на едно музикално произведение, толкова по- стабилно,по- 
продължително е запомнянето му, а след това и по-бързо узнаването му, по-
пълно възпроизвеждането му. Може да се приеме, че от това как ще бъдат на-
сочвани и развивани емоционалните преживявания на децата още от ранното 
им детство, зависи в особено голяма степен дори цялостното им по-нататъш-
но музикално развитие.

В особено голяма степен емоционалните преживявания, емоциите мо-
тивират дейностите на децата. Те са предпоставка за пълноценното протичане 
и на музикалните дейности. При децата от предучилищна възраст емоциите 
се проявяват в поведението им, в отношението им към обкръжаващия ги свят, 
доминират и при оценката за значимите за децата жизнени явления. Съще-
временно емоционалността е основно свойство на музикалното възприятие, 
което поражда в процеса на дейността емоционални преживявания.

В психологията е прието, че терминът „емоционално преживяване“ 
включва различни психически феномени – настроения, чувства, афекти. Об-

Поглед към музикалното мислене и емоции при децатаa
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ръща се внимание и на възрастовата динамика при тяхното формиране и раз-
витие. С него се дава и една от основните характеристики на детската личност. 
Емоционалните преживявания имат доминираща роля в живота на децата.Те 
са най-силният двигател на поведението им, участват подчертано в мотиваци-
ята на дейностите, дават основния облик на детската личност. Първоначално 
музикално-емоционалните преживявания са тясно свързани с нагледните об-
рази и представи на малките деца. Изявата на емоциите при тях е предимно 
външна. Съотнесени към музикалните дейности, те се проявяват с подчерта-
ната „увлеченост“ на децата към различните изпълнителски музикални дей-
ности / пеене, свирене с детски музикални инструменти, движения с музика/.

Една от същностните функции на феномена е гносеологическата /поз-
навателната/ му функция при децата. Знанията за музикалното изкуство, по-
знаването на различните постижения на художествената музикална практика 
са едни от приоритетите, и следователно, от най-важните „задачи“ на Музи-
калното мислене. Ключов момент за аксеологическата функция е цялостният 
музикално-слухов процес. Тази функция се реализира в резултат на единство-
то на общо мисловните и на художествените закономерности на психическата 
активност.Определя се от принадлежността на феномена към художественото 
по вид общо мислене. Нейното съдържание се заключава в отношението към 
обекта, към средата, към действителността на музикалното изкуство. Най-ви-
сшето проявление на Музикалното мислене се определя от неговата евристич-
на функция. Тя се базира на всички функционални проявления, но поражда 
собствено музикално творчество. Синтезирайки особеностите на музикално-
слуховата дейност, евристическата извежда на ново, художествено-музикал-
но равнище феномена Музикално мислене.Обединяваща за всички функции е 
дейностната функция. Тя е насочена към преобразуване на музикалния мате-
риал, на системите от норми и регламентации, на неговата организация като 
цяло именно тя е определяща при създаването на музикално-художествения 
образ при децата. Очевидно е, че всички тези функции на феномена съществу-
ват в пряко единство и взаимодействие с цялостния музикално-слухов процес.

В процеса на работа с деца постепенно се преминава към стремеж за 
„общуване“ с достъпни за възрастта музикални произведения. Нараства ин-
тересът към музиката, проявява се потребност от съотнасяне на собствените, 
породени от музиката емоционални преживявания, към тези на възрастните 
от най- близкото за децата обкръжение.

Едва тогава се достига до проява на емоционално-оценъчно отношение 
към музикалното изкуство. Емоционалните преживявания, породени от му-
зиката, са в основата на формирането и развитието на общата музикалност, 
на музикалните способности на децата. Неслучайно именно емоционалните 
преживявания, емоционалният отклик са определени като най-съществен 
признак на музикалността на човека. От свойствата на анализирания фено-
мен най-съществено значение има неговата цялостност. Свойството цялост-
ност на Музикалното мислене се определя от няколко фактора. Преди всичко 
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в аспекта на най-обобщено разбиране то произтича от единството и взаимо-
действията на съзнанието и битието на детето, на дейността му, на мисленето 
и практическата индивидуална музикална дейност. Това от своя страна озна-
чава, че Музикалното мислене представлява цялостна своеобразна творческа 
дейност. Целостността е условието за постигане на художественост, в която 
и да е сфера на дейност на занимаващото се с музика дете. Очевидно главна 
предпоставка за формирането на това свойство на феномена е максималното 
включване на общите психически и психофизиологически механизми на ми-
сленето.

Известно е, че в психическата дейност на детето се различават съзнател-
ни и безсъзнателни (не осъзнати) процеси. Музикалното мислене като психи-
чески феномен е свързано както със съзнателното, така и с „подсъзнателното“ 
или „свръх съзнателното“ като проявления на безсъзнателното психическо. 
Едновременно с тези особености голямо значение за феномена има и „свръх 
съзнанието“ в неосъзнатата психическа дейност.(т.нар.Insigt, догадката, про-
зрението или творческото озарение), особено в творческите процеси на ком-
позитора и изпълнителя. Функцията на „ свръх съзнанието“ при Музикалното 
мислене се заключава в създаването на нова, по-рано несъществуваща музи-
кална информация. Това става по пътя на неосъзнатата своеобразна рекомби-
нация в следите на музикалната памет, при което на преценката на съзнанието 
се поддават само резултатите от извършената музикална дейност.

Достатъчно често мисленето се свързва с оперирането на така наречени-
те „вътрешни“ образи и представи. Въпреки че това е вярно, в голяма степен 
то се проявява само в тясно теоретически, абстрактен стадий на мисловния 
процес. Реално в практическия контакт на човека с обкръжаващата среда ми-
сленето, в частност музикалното, оперира от една страна само с току-що полу-
чените данни (стадиите във възприятието), от друга – включва ги в системата 
на вече натрупаната информация (паметта), а паметта оперира с представите. 
За това художествената практика е утвърдила тезата, че във всички случаи из-
точник на Музикалното мислене може да бъде както откритият стимул, така 
и опосредственият – във формата на различните теоретични понятия, съжде-
ния, представи.

При подобно разбиране на спецификата на взаимодействията между 
мислене, емоции и практически действия е необходимо диференциране на 
основните равнища на музикално-слуховия процес в системата на Музикал-
ното мислене. В музиката посредством емоциите е запечатано богатството на 
вътрешния свят на хората, „опредметен“ е огромният, исторически формира-
лият се опит на човешките отношения, представляващи особено голяма цен-
ност за всеки човек. Ако разгледаме музиката като отражение на човешките 
мисли и емоции, установяваме, че тя е насочена към вътрешния емоционално 
настроен свят на хората. Разделянето на мислите от емоциите, от чувствата и 
настроенията може да бъде само условно. Самата мисловна дейност на човека 
се активизира по пътя на емоционалните преживявания. Същевременно му-
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зикалните емоции са винаги художествено осмислени. „Мислите, породени от 
изкуството, и особено от музикалното изкуство – пише А.Сохор, – са изпъл-
нени с чувства, те са „емоционални мисли“.

Многобройните изследвания и опит показват, че развитието на емо-
ционалната сфера на личността стимулира и умствената и дейност. Още 
С.Л.Рубинштейн пише, че „ емоционално украсеният материал се запомня по-
добре, отколкото емоционално безразличния“[1946,с.297].

Всичко това може да се съотнесе и към Музикалното мислене и емоци-
ите на децата и експериментално да се установят някои аспекти на взаимо-
действията на Музикалното мислене и емоциите в процеса на възприемане на 
музикални произведения. Беше разработен комплекс от „въпроси задачи“ и 
„задачи еталони“, чрез които се установява доколко е адекватна емоционал-
ната реакция на децата при възприемане на музикални произведения – в два 
варианта – познати и непознати (нови). Могат ли децата да осъзнаят своите 
собствени емоционални състояния, проявяващи се при възприемане на музи-
кални произведения с различен характер? Каква е насоката на мислите им, за 
какво мислят, когато възприемат музиката?

Музикалният материал, който е използван в експерименталната работа, 
е с ярко изразено емоционално съдържание. При определянето на критериите 
за оценяване на получените резултати е използвана експертна оценка. Използ-
вани са елементи от методика, разработена от В.К.Белобородова, но адаптира-
ни съобразно задачите на цялостната експериментална работа.Окончателният 
вариант на двата типа задачи е приет след апробирането им с малка група деца 
и проверка на индекса за трудност. Резултатите от проведената експеримен-
тална работа могат да се коментират по следния начин:

1. В музикалните произведения децата лесно определят две полярни 
емоции. Възприемането е словесното определяне на оттенъците на емоцио-
налните преживявания (музиката е ласкава, нежна, жизнерадостна, тържест-
вена, и т.н.) и им се отдава с по-големи усилия. Вероятно една от причините за 
този факт е и това, че в тази възрастова група речниковият фонд, с който си 
служат децата, е все още беден и недостатъчен, както и това, че такова възпри-
емане на музикално произведение трябва да се развива.

2. Определянето на емоционалното съдържание на музикалното произ-
ведение децата не свързват със собствените си емоционални състояния. За раз-
витие на търсените умения при първоначалните етапи от работа е необходимо 
да се подбират музикални произведения с ярко изразено емоционално съдър-
жание, които да могат да бъдат съотнесени към преживяванията на самите деца.

3. При малките деца и при децата от предучилищна възраст не можем да 
се опираме на усвоени знания. Това, което те правят, е по-скоро емоционално 
интуитивно.

4. Въвеждането на децата от предучилищна възраст в света на музикал-
ното изкуство изисква преди всичко развитие на тяхната емоционалност, на 
емоционалната им отзивчивост като компонент на общата им музикалност.
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5. Да научим децата да разбират музиката, да мислят с нейния специфи-

чен език, означава да ги научим да разбират човешките чувства и емоции и да 
откликват на тях.

В заключение може недвусмислено да се приеме, че:
Едно от най-важните, най-съществените и с особено големи възмож-

ности средства за емоционално развитие на личността е музиката, поради това 
че емоциите са същността на езика, с който си служи музикалното изкуство. 
Обръщайки се по най-непосредствения начин към чувствата и емоциите, му-
зиката развива и обогатява емоционалния свят на личността.

Интегрирайки основните компоненти на общия психически процес 
мислене, Музикалното мислене му предава и специфични художествено-му-
зикални свойства, произтичащи от художествено-емоционалната същност на 
музикалните произведения, или това, което определяме като художествен об-
раз на музикалната творба. За децата от предучилищна възраст музикалното 
изкуство може да стане важна сфера за проявление на собствените емоции. 
Научавайки децата по-точно да разбират емоционалното съдържание на му-
зикалното произведение, ние получаваме възможност да ги научим да разби-
рат себе си, своите преживявания, мисли и чувства.
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ABSTRACT: The perceived competent approach as an originator of a new edu-
cational paradigm opens gradually in the whole public practice as a trend of a 
modern man‘s development with continuous competent orientated education for 
each and all in the globalized world.
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Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 299/ 12.03.2015 г. от 
параграф Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Проблемът за повишаване на качеството на образованието и обучението 
се свързва с компетентностния подход. В съответствие с този подход образо-
вателните резултати и постижения се изразяват не толкова с придобиване на 
знания, умения и навици, колкото с овладяване на компетентности, потребни 
за личностното развитие и социалната реализация на съвременния човек. Ху-
манистичната личностно ориентирана и конструктивистка парадигма на об-
разованието цели формиране на личностно и социално значими качества като 
самостоятелност, независимост, способност за саморегулация и рефлексия, за 
лична отговорност и на други ключови компетентности.

За пръв път през 1992 г. терминът „ключова компетентност“ е използ-
ван официално в проекта на Съвета на Европа за развитие на средното об-
разование (Цанков, Н., Л. Генкова, 2009). Върху тази основа е формулиран и 
така нареченият компетентностен подход към образованието в съответствие 
с Лисабонската стратегия, която конкретизира заложената стратегическа цел 
за подобряване на качеството и ефективността на образованието, за осигуря-
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ване на всеобщ достъп и за отваряне на образователни системи към света, към 
разнообразни познавателни потребности и „потребители“ на знание.

Разглежда се като обективна необходимост, свързана с постепенна пре-
ориентация от доминиращата образователна парадигма с преимуществена 
транслация на знания и формиране на умения към създаване на условия за 
овладяване на комплекс от компетенции, означаващи потенциал, способности 
за устойчива жизнена дейност в условията на съвременното многофакторно 
социално-политическо, пазарно-икономическо, информационно и комуника-
ционно наситено пространство.

В еволюционното развитие на компетентностния подход и на свързани-
те с него понятия „компетентност и компетенция“ могат да се разграничават 
четири основни етапа. По време на първия етап (1960 – 1970) той намира ши-
роко приложение главно в теорията на езика и в други области на езикозна-
нието, а също и чуждоезиковото обучение. Лингвистът Н.Чомски формулира 
понятието „компетенция“ като знание за езика от говорещия и слушащия, но 
не и като реална употреба на езика, която да отразява непосредствено самата 
компетенция. Вторият етап (1970 – 1990) се свързва със системното и це-
ленасочено използване на двойката понятия „компетентност“-„компетенция“, 
обогатена и доразвита като „социална компетентност – компетенция“.

Дадена е вече разгърната интерпретация на компетентността като по-
нятие, съставено от голям брой компоненти, много от които са независими 
един от друг и могат да се заместват взаимно, като съставки на ефективно по-
ведение, както и на видовете компетентности. Въвежда се и понятието ком-
петентност за общуване. Този етап е свързан с разширеното приложение на 
компетентностния подход, като се обхващат редица нови области: образова-
телна политика и практика, социологически, психологически и педагогически 
теории и практики.

През третия етап (1990 – 2000) понятието „ компетентност“ продъл-
жава да се обогатява и диференцира на различни видове. Така то разширява 
обхвата си, но невинаги се разграничава от понятието „компетенция“.

Наред с изследователските разработки върху компетентностния подход 
започват да дават препоръки и различни международни организации, свърза-
ни с образователната политика:

– Материалите на ЮНЕСКО за четирите глобални образователни ком-
петентности – да се научим да познаваме, да правим, да живеем, да 
живеем съвместно(Ж.Делор-1997);

– Материалите от симпозиума в Берн (1996) по програмата на Съвета на 
Европа за ключовите компетенции при реформата на образованието;

– Лисабонската стратегия, Болонската програма и други материали за 
модернизация на образованието.

Всичко това води до разширяването на областите на приложение на 
компетентностния подход в техническите, икономическите,технологическите 
и в повечето хуманитарни науки (социология, педагогика, психология и др.).

Компетентностният подход – социална необходимост ...
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Постепенно в научната общност и сред международната общественост 

компетентностният подход се утвърждава като неразделима част от новата 
образователна парадигма, заедно с двойката понятия „компетентност“ и „ком-
петенция“, които все още не са достатъчно диферинцирани.

Съвременният, четвърти етап (2001 и до днес) очертава по-ясно кон-
турите на понятийно-терминологичния апарат на компетентностния подход. 
Разширяват се възможностите за неговото приложение в образователната 
практика на все повече страни, като продължават изследвания и дискусии 
върху определянето и оценяването на ключовите компетентности и на други 
технологични аспекти на компетентностното образование. Във все повече об-
ласти на обществената практика проникват концептуалните понятия и идеи 
за глобализация и хуманизация на световното образователно пространство 
чрез непрекъснато и компетентностно ориентирано образование.

Редица автори обръщат все по-голямо внимание на двойката понятия 
„компетентност-компетенция“. Независимо че все още няма пълно единство 
между учените относно тяхното съдържателно разграничаване все повече 
учени приемат, че компетентността е по-широко, по-обхватно, интегративно 
понятие, което има по- голям обем и по-богато съдържание. Тя може да се 
разглежда като личностно качество, като особеност, основна характеристика 
на индивида. В този смисъл компетентността може да се разглежда и като по-
ведение, като съществуваща възможност (потенциал) за изпълнение на една 
или друга дейност чрез адекватни компетенции. С други думи, компетенцията 
характеризира операционализирането на тази възможност (потенциал). Ком-
петентността е родово понятие, включващо сложна система от компетенции, 
разглеждани като видови понятия.

Така представената хронология и кратката съдържателна характеристи-
ка на отделните етапи описват дългия и сложен процес на промяна в научното 
и конкретно в педагогическото мислене при утвърждаването на новите идеи, 
понятия и подходи не само в науката и образованието, но така също и в све-
товната икономика и политика. Възприетият компетентностен подход като 
основополагащ за новата образователна парадигма се разгръща постепенно 
в цялата обществена практика като тенденция за развитие на съвременния 
човек чрез непрекъснатото, компетентностно-ориентирано образование за 
всеки и за всички в глобализиращия се свят.

Възприетата вече в повечето европейски страни обща концепция за из-
ползване на компетентностния подход при разработване на нови образовател-
ни стандарти осигурява необходимия преход към компетентностното констру-
иране на резултатите, целите и съдържанието на образованието, към разрабо-
тване на мониторингова система за контрол на качеството на образователните 
резултати, постигнати чрез индивидуализация и приложение на интерактивни 
методи на образователна дейност. Компетентностният подход ориентира по-
строяването на тази дейност от резултатите към целите, разглеждани най-общо 
като очаквани резултати. Те излизат извън рамката на традиционната дидакти-
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ческа триада – знания – умения –навици, като според Лисабонската стратегия 
(1997) се насочват към компетенции и компетентности.

Тенденцията за преориентиране на образователната теория и практи-
ка към нова парадигма има дълбоки социално-икономически корени и въз-
никва още след средата на миналия век. Традиционната „ квалификация“ на 
специалиста или „подготвеността“ на зрелостника, която се свежда главно до 
усвояване на съответен комплекс от знания, умения и навици, се оказа недос-
татъчна при настъплението на съвременната научно-техническа, по същество 
технологическа революция в изграждащото се постиндустриално общество. 
Динамичните промени в икономиката и в цялата обществена практика, ла-
винообразното нарастване на информацията във всички области на живота 
пораждат нови концепции и подходи за адекватно развитие на съвременния 
човек, свързани с неговото „непрекъснато“ образование и „разновидово“ обу-
чение – проблемно, развиващо, личностно – дейностно, модулно и т.н.

При търсене на пътища за постигане на образователни резултати и на 
критерии за тяхното оценяване е разработена нова методология на съвремен-
ното образование, заложена в компетентностния подход. Неговата специфика 
отразява новите реалности като социални потребности, икономически прио-
ритети и доминиращи тенденции в глобализиращия се свят. Затова и целите 
на съвременното образование са свързани не толкова с придобиване на зна-
ния, умения и навици в определена област, а по-скоро с развитие на кръгозор 
за хуманитарни ценности, за интегрално (междудисциплинално) възприема-
не на действителността – реална и виртуална, заедно със способности за това.

Анализирането на съвременните констатации и определения обобща-
ват тезата, че именно компетентностният подход се основава на съвременната 
парадигма за развитие на междудисциплинарни науки и технологии, на обра-
зование, интегриращо техните постижения. В този смисъл и компетентност-
ният подход може да се разглежда като новопарадигмален план за реализация 
на образователната дейност, разгърната до „ключови компетентности“ като 
очаквани резултати от нея.

Тенденцията към компетентностно ориентирано образование е вече не 
само европейска, но и световна. Към Лисабонската стратегия за неговото внед-
ряване и развитие в страните от Европейския съюз се присъединяват и други 
страни. Световният форум по образование призовава всички държави да под-
пишат Болонската декларация, насочваща към компетентностния подход при 
разработване на проекти за държавни образователни стандарти. Генералната 
асамблея на ООН обяви чрез ЮНЕСКО новото десетилетие 2005 – 20014 за 
декада „Образование за устойчиво развитие“, разглеждано като процес и резул-
тат на прогнозиране и формиране на човешки качества – знания, умения, нави-
ци, отношение, стил на дейността на хората и обществата, черти на личността, 
компетентности, осигуряващи постоянно повишаване на качеството на живот.

Тези факти показват, че компетентностният подход се възприема, разра-
ботва и усъвършенства от международната научна общност като перспекти-
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вен път за повишаване на качеството на образованието и на живота на съвре-
менния етап и за преодоляване на възникналите в края на XX век противоре-
чия между обективните и субективните потребности в постиндустриалното 
общество чрез нови образователни стандарти.

Независимо от появилите се различия в интерпретациите на различ-
ните страни, вече е безспорна значимостта на компетентностния подход за 
привеждане на образованието в съответствие с новите социално-икономиче-
ски реалности и с изискванията за адекватно личностнодейностно развитие 
и ефективна социализация на съвременния човек и заобикалящото го прос-
транство.
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ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ  
В ОБЩНОСТТА И В ИНСТИТУЦИИТЕ

Валентина Николова Василева, Багряна Рашкова Илиева

PROVISION OF SOCIAL SERVICES  
IN THE COMMUNITY AND IN INSTITUTIONS
Valentina Nikolova Vasileva, Bagriana Rashkova Ilieva

ABSTRACT: Social services are activities that enhance and extend the capabili-
ties of persons to lead an independent life. Services may be provided in special-
ized institutions and in the community.
Social services are based on the understanding of social work and a complex of 
supporting activities aimed at achieving a better quality of life, dignity and re-
sponsibility of people based on their individual abilities, interpersonal relations 
and community resources.
KEYWORDS: social services, community institutions, quality of life.

Социалната работа за предоставяне на социални услуги за хора в нерав-
ностойно положение се базира на два основни подхода:

• Медицински подход – основава се на убеждението, че ценностната 
система на човека се определя от това, доколко той се чувства полезен в об-
ществото. Главната задача при предоставянето на услуги в общността е да се 
помогне на индивида да се приспособи към обществото, като преминава през 
медицинска рехабилитация. Проблемите на индивидите се разглеждат като 
следствие на определено заболяване или възрастови изменения. Човекът е 
неспособен да води самостоятелен и пълноценен живот, без помощ от други 
лица. В резултат на това са създадени специални институции, в които работят 
специалисти, които да се „грижат“ за хората с увреждания и старите хора. Към 
хората, предоставящи социални услуги, има очаквания да поставят „диагно-
за“, да назначават „лечение“, да предписват „решения“ на проблемите на хора-
та с увреждания и на старите хора, за които се грижат.

• Социален подход – във фокуса му е признаването на човека като цен-
ност. Същността на проблема при инвалидността и старостта е в това, че ин-
дивидът има ограничени възможности и по този начин се нарушава равнове-
сието между него и социалната. Затрудненията, които изпитва човек, който не 
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е получил подкрепа, водят до дезадаптация и дисхармония с обкръжаващия 
свят. При предлагането на услуги се изхожда от потребностите и ресурсите на 
индивида. Характерно за медицинския модел на обгрижване е, че превръща 
потребителите в пациенти, които отказват да поемат отговорност за своите 
действия.

Социалният модел за работа с хора в неравностойно положение е насо-
чен към отчитане на индивидуалните потребности и изграждане на равноп-
равни отношения със света. Той дава възможност на потребителите да при-
добият контрол над собствените действия и да носят съответните отговор-
ности. В практиката социалният подход е насочен по посока включването на 
потребителя (съобразно неговите възможности) в процеса на предоставяне на 
социални услуги – в оценката на потребностите от самите услуги, в избора и 
планирането им, в контрола и оценката на тяхната ефективност.

Изискванията за качеството на предоставяната социална услуга, по кои-
то се оценява съответствието между предоставяната социална услуга и утвър-
дените с Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗ-
СП), са представени под формата на стандарти. Стандартите и критериите за 
здравни грижи са визирани в чл.41, ал.2 от ППЗСП.

Спазването на стандарта за здравни грижи има за цел:
• предоставяне на качествени социални услуги в специализираните ин-

ституции и социални услуги в общността;
• синхронизиране на дейностите по здравни грижи, осъществявани в 

специализираните институции и социални услуги в общността;
• осигуряване на благоприятни условия за хармонично физическо и 

духовно развитие и дълготраен активен живот на потребителите на 
социални услуги.

Критериите за съответствие на предоставяните социални услуги със 
стандарта за здравни грижи са:

• осигуряване на съдействие за получаване на медицинска и стоматоло-
гична помощ, както и на други здравни грижи;

• осигуряване на съдействие за снабдяване с предписаните лекарства;
• определяне на служител с подходящо образование, отговорен за из-

пълнението на критериите и стандартите за здравни грижи.
При предоставянето на социални услуги се съблюдават следните прин-

ципи:
• Независимост. Този принцип се разглежда като съвкупност от опре-

делени условия, необходими за самостоятелния живот на потреби-
теля: достъп до продоволствия, вода, жилище, дрехи и медицинско 
обслужване чрез осигуряване на доходи, поддръжка от страна на се-
мейството, общината и самопомощ; достъп до заетост или друг вид 
дейност, носещ доходи; безопасност и сигурност в собствения дом и 
живот в него, докато това е възможно.

• Участие. Базира се на схващането, че хората в неравностойно поло-
жение трябва активно да бъдат включени в живота на обществото, и 
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усилията на институциите да бъдат насочени към развиване на соци-
алната политика за тези граждани.

• Грижа. Дейността, базирана на този принцип, се състои в обезпеча-
ване на грижа и защита от страна на семейството и обществото, въз-
можност да се поддържа или възстанови оптималното ниво на физи-
ческо, психическо и емоционално благополучие; достъп до социални 
и правни услуги; възможност да се ползват услугите на институции, 
обезпечаващи защита и рехабилитация при хуманни и безопасни ус-
ловия; възможност да се ползват правата на човека и основните сво-
боди, включително пълно зачитане на достойнството, убежденията, 
нуждите и личния живот, право да взимат решения относно грижите 
за тях и относно качеството на живот.

• Реализиране на вътрешния потенциал на потребителя на социални ус-
луги чрез търсене на възможности за реализация на потенциала на ли-
чността; осигуряване на достъп до ресурсите на обществото в областта 
на образованието, културата, духовния живот и свободното време.

• Достойнство. Целта на този принцип е да се предостави възможност 
индивидът да води достоен и безопасен живот, защитен от експлоата-
ция и физическо или емоционално насилие; право на справедливо от-
ношение независимо от възрастта, пола, расовата или етническа при-
надлежност, социален или здравен статус, от икономическия принос.

Тези принципи са залегнали в различни документи на Организация-
та на обединените нации (ООН) и Съвета на Европа от последните двадесет 
години. Следвайки принципите на ООН, в дейността на Министерството на 
труда и социалната политика са разработени национални програми, в които са 
залегнали следните приоритети:

• Гарантиране на равни възможности, предотвратяване и премахване 
на дискриминацията по пол, възраст, увреждане, етническа принад-
лежност и др.

• Провеждане на активна политика за повишаване квалификацията и 
насърчаване на заетостта за хората в неравностойно положение на 
пазара на труда.

• Гарантиране социалната защита и интеграцията на уязвимите групи 
от населението.

Акцент се поставя върху предоставянето на социални услуги, насочени 
към преодоляване на социалната изолация.

Според Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 
(чл. 36) [3] социалните услуги в България се разглеждат в две основни групи: 
услуги в общността и услуги, предоставяни в институции.

Социални услуги, които се предоставят в общността са услуги, предос-
тавяни в семейна среда или среда, близка до семейната. Към тях спадат личен 
асистент, социален асистент, домашен помощник, домашен социален патро-
наж, дневен център, център за социална рехабилитация и интеграция, център 
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за временно настаняване, приемна грижа, кризисен център, център за наста-
няване от семеен тип, защитено жилище, обществена трапезария.

Основен приоритет в социалната политиката на Република България 
през последното десетилетие е да се намали неравенството в обществото и не-
говите последици за всички негови членове. Социалната политика е дейността 
на държавата и на държавните институции за регулиране на социалните отно-
шения чрез социално осигуряване, социално подпомагане и грижи и здравео-
пазване. Целта е защита на хората от социални неблагополучия [2].

Социалните услуги, които се предоставят, могат да бъдат обобщени в 
следните групи:

• Битови услуги – доставяне и/или приготвяне на храна, пазаруване, по-
чистване и други.

Услугата „Домашен помощник“ се предоставя по Национална програма 
„Социални услуги в семейна среда“ и е насочена към активна социална защита 
на потребителя и ограничаване на риска от настаняване в институция.

Услугата „Социален асистент“ се предоставя по Национална програма 
„Асистенти на хора с увреждания“ и е насочена към предоставяне на грижа в 
семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора, 
чрез осигуряване заетост на безработни лица.

• Административни услуги – извършване на плащания, посредничество 
при контактите с различни институции, др.

• Социални услуги – основават се на социална работа и са насочени към 
подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните дейности 
и социално включване.

Дейността на Домашен социален патронаж е насочена към подпомагане 
на хората от третата възраст и тези, които се нуждаят от специални грижи, 
които не са в състояние да организират и задоволяват своите жизнени потреб-
ности в обичайна домашна среда.

Предоставяните социални услуги са:
– доставяне топла и разнообразна храна по домовете;
– почистване на дома;
– оказване на помощ и съдействие при поддържане на лична хигиена, 

при възникнали социални, здравословни, битови проблеми и обога-
тяване на културния живот.

Защитените жилища са създадени с цел :
– постигане на социално включване и възстановяване на изгубените 

социални умения;
– осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подхо-

дяща среда, близка до семейната;
– подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интегра-

ция на хора с интелектуални затруднения.
В Защитените жилища се предоставят здравни грижи, образователни 

услуги и информация, подпомага се придобиването на умения за самостоя-
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телно справяне в бита и изграждането на трудови навици. Организира се сво-
бодното време и се подкрепят личните контакти.

Дневният център за лица с увреждания е заведение за предоставяне на 
социални услуги за хора с физически и ментални увреждания на възраст над 
18 години.

Целта е да се подпомогне социалната адаптация на хора в неравностой-
но положение и да се повишат техните умения за самостоятелен и качествен 
живот.

Предоставяните социални услуги могат да бъдат :
– Целодневни, с включен обяд (по желание на потребителя),
– Почасови (индивидуална работа с рехабилитатор, специален педагог, 

арттерапевт, трудотерапевт, психолог, логопед, социален работник).
Центърът за социална рехабилитация и интеграция е социално заведе-

ние, което предоставя следните социални услуги:
1. Ориентиране и мобилност: изграждане умения за ориентиране и без-

опасно придвижване в пространството; прийоми за придвижване в простран-
ството с виждащ водач; специфични техники за придвижване в малко и го-
лямо пространство; начини и техники за придвижване с дълъг и бял бастун;

2. Брайлово обучение – четене и писане на релефно-точков шрифт;
3. Компютърни умения: обучение за ползване на Microsoft Office и Ин-

тернет; работа с екранен четец за слепи и слабо виждащи хора;
4. Обучение по машинопис;
5. Възстановяване на предишни и формиране на нови ежедневни уме-

ния, осигуряващи самостоятелност и пълноценност в ежедневието;
6. Готварски умения: обучение за самостоятелно приготвяне на различ-

ни видове ястия, техника и култура на хранене в новата ситуация;
7. Занимателна терапия: разнообразни дейности за осмисляне на сво-

бодното време; организиране на курсове по готварство, плетиво, макраме, ут-
ринно-хигиенна гимнастика, фитнес;

8. Психологическа рехабилитация: оказване на психологическа подкре-
па; индивидуални консултации за решаване на емоционални проблеми; по-
мощ при вземане на решения;

9. Логопедична рехабилитация: терапия за корекция плавността на речта;
10. Консултиране;
11. Двигателна рехабилитация;
12. Подпомагане на слепи и слабо виждащи деца, посещаващи общооб-

разователни училища. Адаптиране на учебна литература в едър, Брайлов или 
говорещ вариант.

Дневният център за деца с увреждания е социално заведение, в което 
мултидисциплинарен екип:

– Работи с деца с физически и ментални увреждания, заболявания на 
централната и периферна нервна система, забавено интелектуално 
развитие и множествени увреждания;
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– Подкрепя семействата, отглеждащи деца с увреждания.
Дневният център работи по утвърдена програма на МТСП за учебно-

възпитателна, корекционна и компенсаторна дейност.
Кризисен център. Чрез него се предлага комплекс от социални услуги, 

предоставени на лица, пострадали от насилие. Услугите са насочени към задо-
воляване на ежедневните потребности на потребителите и изготвяне на инди-
видуални програми за социална интеграция.

Центрове за временно настаняване – в тях се предоставя комплекс от 
социални услуги, предназначени за бездомни лица. Насочени са към задово-
ляване на ежедневните им потребности за срок не по-дълъг от 3 месеца [2,86].

Съществуват и домове за стари хора, предоставящи социални услуги на 
лица, намиращи се в невъзможност сами да организират и да задоволяват свои-
те потребности, нямат близки и роднини, имат степен на инвалидност и др.

Безспорно един от най-сериозните и конкурентни доставчици на соци-
ални услуги са нестопанските организации –техните цели са да бъдат близо до 
социалния аспект на услугите (те работят на терен, познават добре проблеми-
те и нуждите на потребителите, осигуряват лесен достъп до услугите) да бъдат 
гъвкави и не на последно място – да привлекат допълнителен ресурс, който 
повишава качеството на услугите и тяхната многообразност.

Повишаване на качеството на социалните услуги, предоставяни в ин-
ституции или в общността, е дълъг процес, който изисква адекватна законова 
база, национална и местна политика и подготвени специалисти. Належащи са 
важни промени в социалното законодателство, като началото на тези промени 
в България вече е поставено. Необходимо е да се отчете обективно практиче-
ският опит по приложение на законовите и подзаконови актове и да продъл-
жи да се работи върху усъвършенстването им с оглед по-нататъшна децентра-
лизация на социалните услуги и успешното им стандартизиране. Но все още 
предстои да се разработят и регламентират адекватни показатели за оценка 
на качеството, отчитащи спецификата на отделните видове социални услуги, 
както и ефективност на разходваните ресурси.
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ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО  
ПО ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА

Проф. Валери Чакалов

TRENDS IN TRAINING IN GRAPHIC ARTS
Prof. Valeri Chakalov

ABSTRACT: Modern graphics through the synthesis of traditional and digital 
technologies provides various opportunities and allows artists to develop authentic 
creative process and discover new territories in art. For contemporary artist 
experiments, studies use a variety of materials and the use of new technologies 
are important elements in the creation of artistic works. Today we observe the 
evolution of graphic language as according to the ongoing processes.
KEYWORDS: Graphic Art, print, students, training, photography, education,

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 293/ 12.03.2015 г. от 
параграф Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Съвременната графика, чрез синтеза на традиционни и дигитални тех-
нологии, предоставя разнообразни възможности и позволява на художниците 
да развиват автентичен творчески процес и откриват нови територии в изку-
ството. За съвременния художник експериментите, изследванията, употреба-
та на разнообразни материали и използването на нови технологии са важни 
елементи при създаването на художествените произведения. 

Днес ние наблюдаваме еволюция на графичния език като зависимост от 
протичащите технологични процеси. Артистите свободно комбинират фото-
графия и дигитални изображения с традиционни графични техники, откри-
вайки още възможности за смесване на традиция и съвремие. В своите визу-
ални послания, които се характеризират с променен естетически дискурс и 
нова формална рамка, творците акцентират върху по-широкия съвременен 
визуален материал и социална действителност. Със своята естетика и нови 
подходи към класическите техники, те генерират съвременните тенденции в 
графичното изкуство. Провокирани от възможностите на настоящето, създа-
ват изкуство с нов визуален изказ и въздействие.
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Всички тези аспекти от развитието на графичното изкуство важат и за 

обучаващите се студенти. Технически графиката е трудна дисциплина и изис-
ква познания в различни области. Всеки студент, в зависимост от техниките, 
които прилага в работата си, експериментира и развива собствен подход към 
графичното изкуство, като постоянно разширява избора на материалите. В 
основата на този процес стои метафизичното единство между студента и тех-
нологията, което разгръща творчески нива на личността. Новите технологии 
поставят пред традиционното обучение предимства, които определено са в 
полза на диалога между ментора и дигиталното поколение студенти.

Основни изразни средства в графичното изкуство са линията, щрихът и 
петното, като се използва балансът между черното и бялото. Начинът да се ри-
сува чрез изграждане на светлината и тъмнината като принцип във графичните 
практики е метод, използван и във фотографията. Несъмнено фотографията има 
голямо приложение в различните видове изкуства. Често тя е в основата на пър-
воначални идеи, към които на следващ етап чрез миксиране на техники се пре-
връща в метод, който се прилага в ателието по графика. Ключов елемент в твор-
ческата работа на студентите са експериментите, изследванията и употребата на 
разнообразни материали в работния процес. Заснемането на рисунката проект 
е технологичен способ да се дигитализира образът на графична форма. Използ-
ването на съвременни графични редактори позволява интервенции върху диги-
талния образ чрез генериране на текстури, контрасти и слоеве, които намират 
широко приложение в новата практика. Експериментирането и възможността да 
се интерпретира с детайли от първоначалния образ, изгражда у студента умения 
да изследва отново и отново една изобразителна среда. Помага му да открива в 
него различни силови полета в композицията, като изгражда собствени графич-
ни внушения и решения. Този метод до голяма степен освобождава от „автоцен-
зура“ студента, като създава по голяма свобода и динамика при изграждането на 
композиционни вариации. Той разкрива множеството слоеве в рамките на ком-
позирането, като по този начин се добавят нови форми и съдържание.

Използването на „разграждащи“ методи при създаване на композици-
ите развива дълбочината на критичното мислене на студентите. Изборът на 
въздействащ образ чрез нестандартни композиционни решения, много чес-
то създадени на принципа проба – грешка, изгражда и развива у студентите 
устойчивост към използване на вариативност и нагласа за експеримент. Този 
процес засилва у студентите творческия импулс и увереността в избора на 
композиционни решения в контекста на художествената концепция. Методът 
на модифициране на фотографски образ в комбинация с рисунка или други 
при изграждане на композицията, предполага по-дълбоко визуално внушение 
на художественото съдържание. Студентите обикновено откриват и изграж-
дат своите възгледи и визуални кодове още в процеса на обучението си и те 
оставят дълбок отпечатък в творческите им търсения.

Разбира се, на по-късен етап композицията намира своето крайно ре-
шение и се подготвя за печат. За постигане на професионални резултати е не-
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обходимо голямо майсторство и опит, както и стриктно следване на процеса 
на печатане. Днес, при наличието на модерни технологии за печат и тиражи-
ране, логично възникват нови графични практики и процеси, предопределя-
щи развитието и социалния прочит на съвременната графика. Навлизането на 
новите технологии разкрива перспективи пред развитието ѝ чрез различните 
степени на взаимодействие между артист и компютър в контекста на творче-
ския експеримент. Организирането и оборудването на ателиета за обработка 
на графични изображения са предпоставка за една съвременна интерактивна 
работна среда. Създаването и приложението на графичните програми се из-
ползват при проектиране и композиране.

Чрез влиянията на нови художествени и стилови направления е осе-
зателна промяната в характера и съдържанието на съвременната графика. 
Важно е да се изследва отражението на съвременността върху тенденциите 
на графичния език. Развитието на графиката и графичното мислене е силно 
повлияно както от еволюцията на социума, така и от технологиите на нашето 
време. Високите нива на наситеност от информационни потоци преосмислят 
ролята на преподавателя.

Връзката между технологиите и съвременната графика се разглежда 
главно като техническо средство и умение за постигане на авторска визуал-
на среда и много по рядко се изследва като елемент от авторската концепция. 
Връзката между дигиталния свят и артиста прераства в негов концепт. Съвре-
менната графика използва сложен визуален език, който претърпява несъмне-
но развитие през дигиталните технологии, намиращи все по-голямо приложе-
ние в нея. Противоречиво посрещнати, новите технологии бързо си извоюват 
място в процесите и практиките на съвременното визуално изкуство. Фото-
монтажите, дигиталните колажи и комбинирането на технологии са част от 
факторите с различно влияние върху еволюцията на графичното изразяване.

Графиката е своеобразен времеви запис на състоянието на душата и 
въжделенията на артиста, независимо от технологията и процеса на създаване. 

Новите технологии позволяват обогатяване на работната среда на обу-
чавани и обучаващи, като така се създава възможност да се формират нови 
методи на преподаване и прилагане на практики. Насърчава се творческият 
процес чрез новите комуникационни възможности на дигиталната среда, сво-
бодно се осъществяват творчески процеси чрез съвременен графичен език. 

Устойчива тенденция в развитието на обучението по графика в специ-
алността Педагогика на изобразителното изкуство е преподаването на знания 
и формирането на естетически мироглед, като се прилагат в практиката тра-
диционни и съвременни технологии и се следват актуалните концепции. Така 
се постига своеобразен технологичен и художествен синтез на изразяване в 
композиционни, стилови и художествени направления. Всички тези процеси 
създават предпоставки за проучване и изследване на нови парадигми в гра-
фиката. 

Тенденции в обучението по графични изкуства
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ  
В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Васил Иванов Василев

APPLICATION OF INTERACTIVE TRAINING  
IN EDUCATIONAL PROCESS

Vasil Ivanov Vasilev

ABSTRACT: The aim of this article is to present the essence of interactive learn-
ing in the educational process by providing a techniques for its application. Inter-
active training is regarded as a special form of organization of cognitive activity 
realized in the educational process at school. The essence of the interactive train-
ing is an organization of educational process in which almost all students are 
involved in the learning process, while having the ability to understand and think 
about what they know.
KEYWORDS: interactive training, educational process.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 298/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Неотложна задача на съвременното училище е да се приложи подход, 
основан на компетентност, а именно създаването на основни компетенции, ге-
нерализирани и приложни умения за живота. Постигането на това се постига 
чрез интерактивното обучение.

Целта на настоящия доклад е да представи същността на интерак-
тивното обучение в образователния процес, като се представи технология на 
приложението му.

Интерактивното обучение в образователния процес е начин на учене и 
преподаване, основано на различни форми на взаимодействие, в които умения-
та на учениците се формират в съвместни дейности. Това са дейности, при които 
„всички учат всеки, а преподаването е на всички“. Запазване на крайната цел и 
основното съдържание на учебния процес за интерактивно обучение променя 
обичайната форма въз основа на взаимното разбирателство и взаимодействие.

Интерактивно обучение – това е специална форма на организация на 
познавателната дейност. Тя се позовава на много специфични и непредвиди-
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ми резултати. Една от целите на това обучение е създаване на удобна среда за 
обучение, което означава, че условията са такива, че ученикът чувства своя 
успех, своята интелектуална последователност, което прави процеса продук-
тивен. Същността на интерактивно обучение е организация на учебния про-
цес, в която почти всички ученици са включени в учебния процес, като имат 
способността да разбират и мислят за това, което знаят.

При този начин на обучение ученикът е пълноправен участник в учебния 
процес и неговият опит служи за основен източник на учебно знание. Учите-
лят също приема друга роля. Той не дава готови знания, а подбужда участни-
ците към самостоятелно търсене на решение. В сравнение с традиционното 
обучение при интерактивното обучение се набляга на взаимодействието меж-
ду учител – ученик. Активността на учителя отстъпва място на активността на 
учениците. Неговата задачата се свежда до създаване на условия за развитие 
на техните инициативи.

В интерактивното обучение специалният индивидуален принос на все-
ки ученик е в обмена на знания, идеи и начини на действие. Това се случва в 
атмосфера на добра воля и взаимна подкрепа, която позволява не само да по-
лучат нови знания, но и да се развиват много информационни дейности, и да 
се превеждат в по-висша форма на сътрудничество и съвместна работа.

Интерактивните дейности в класната стая включват организацията и 
развитието на диалога, на комуникацията, което води до взаимно разбирател-
ство, сътрудничество, съвместни решения на общи, но важни задачи за всеки 
ученик. По време на обучението учениците се научават да мислят критично, 
да решават сложни проблеми чрез анализ на обстоятелствата на съответната 
информация, да преценяват алтернативни гледни точки, да вземат решения 
да участват в дискусии и да общуват с други хора. Уроците са организирани 
по двойки или работни групи, изследователски проекти, игри, документи и 
различни източници на информация т.н.

Технологията за реализация на интерактивното обучение може да се 
сведе до следните дейности:

1. Работа по двойки;
2. Ротационни (сменени) тройки;
3. Въртележка;
4. Работа в малки групи;
5. Аквариум;
6. Незавършено предложение;
7. Мозъчна атака;
8. Брауново движение;
9. Дърво на решенията;
10. Самооценка;
11. Граждански решения;
12. Ролева (делова) игра;
13. Метод на пресата;

Приложение на интерактивно обучение в образователния процес
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14. Заеми позиция;
15. Дискусия;
16. Дебат.
Интерактивното обучение в същото време решава и няколко проблема:
• развива умения за общуване;
• помага да се създаде емоционална връзка между учениците;
• решава даден проблем с необходимата информация, без която е не-

възможно изпълнението на съвместни дейности;
• развива общи умения, (анализ, синтез, поставяне на цели и т.н.), кое-

то допринася за решение на даден образователен проблем;
• предоставя образователни проблеми, защото работят в екип, вслуш-

вайки се в мнението на другите.
Една от основните фази на интегрираното обучение е груповата работа. 

Например така наречените „голям кръг“, „сатър“, „аквариум“, „мозъчна атака“ 
и „дебат“. Тези форми са ефективни в случай, че се обсъжда проблемът като 
цяло, за който учениците имат първоначална представа от знания, получени 
по-рано или от житейския опит. В допълнение се обсъждат теми, които не 
трябва да бъдат затворени или много тесни.

Най-елементарната форма на взаимодействие в група е „голям кръг“. Ра-
ботата се извършва в три етапа.

Първият етап. Групата е седнала на столовете в един голям кръг. Учите-
лят формулира проблема.

Вторият етап. Известно време (около 10 минути) всеки ученик поотдел-
но записва върху своя лист предложения за решаване на проблема.

Третият етап. Всеки ученик чете своите предложения. Групата слуша в 
мълчание (не критикуват) и гласува за всяко предложение дали да се включи в 
общото решение, след което се записва на дъската.

Приемането на „големия кръг“ е оптимално, когато е възможно бързо 
да се открият начини за решаване на проблема, или компоненти на решение.

Другия вид групова работа е „аквариум“. Това е форма на диалог. Група 
ученици разиграва ситуация в кръг, а останалите наблюдават и анализират. 
Понякога тя може да бъде малка.

Този организационен метод позволява на учениците да видят своите 
връстници от друга страна:

– как те общуват;
– как реагират на идеята на някой друг;
– как да се помирят при зараждащи се конфликти;
– как да се твърди нещо.
Интерактивното обучение в класната стая се организира по следните 

стъпки:
Стъпка едно: В работата трябва да бъдат включени по един или друг 

начин, всички участници (ученици).
Стъпка две: Психологическа подготовка на участниците – засяга из-

вестна гъвкавост, скованост, традиционно поведение. В тази връзка, полезни 
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са загряване, постоянното повишаване на активността на учениците, предос-
тавяне на възможности за самостоятелна работа.

Стъпка три: При интерактивното обучение учениците не трябва да са 
много на брой в групата. Само при това условие може да се очаква продуктив-
на работа от тях. При малките групи всеки ученик взема участие и всички се 
изслушват взаимно, така че на всяка група се дава възможност да изрази общо 
становище по разглеждания въпрос.

Стъпка четири: Дава се възможност на учениците лесно да променят 
интерактивността – да работят в големи и малки групи и учениците да се 
чувстват максимално комфортно.

Стъпка пет: Правилата трябва да бъдат обсъдени в началото. Важно е 
да се споразумеят относно факта, че всички участници ще бъдат толерантни 
към всички изразени идеи, ще зачитат правото на всеки за свобода на словото.

Така описаната технология на интерактивно обучение осигурява на 
всеки ученик:

• развитие на мисленето;
• информираност за участие в цялостната дейност;
• създаване на активна субективна позиция;
• развитие на комуникативни умения;
• приемане на моралните норми и правила за съвместна дейност;
• подобряване на когнитивната дейност.
Интерактивното обучение осигурява на класа:
• формиране на класа като група;
• подобряване на познавателния интерес;
• развиване на уменията за анализ и самоанализ в група за размисъл.
Интерактивното обучение осигурява на учителя:
• неконвенционални отношения към организацията на учебния процес;
• развитие на мотивация и готовност за междуличностни взаимодейст-

вия, не само в областта на образованието, но и в други ситуации.
Интерактивната дейност по време на уроците предполага организация и 

развитие на диалогово общуване, което осигурява взаимно разбиране и взаи-
модействие, води към съвместно решаване на общи, важни и значими за всеки 
участник задачи. Интерактивното обучение изключва доминирането както на 
един изказващ се, така и на едно мнение над друго. В хода на диалоговото обу-
чение учениците се учат критично да мислят, да решават сложни проблеми на 
основата на анализ на обстоятелствата и съответната информация, да зачитат 
алтернативните мнения, да приемат обмислени решения, да участват в диску-
сии, да общуват с други хора. За това по време на уроците се организира ин-
дивидуална, по двойки и групова работа, прилагат се изследователски проекти, 
ролеви игри, работи се с документи и различни източници на информация и др.

В процеса на обучение се очертават следните страни:
• съдържателни (какво да се учи),
• процедурни (как да преподава),
• мотивационни (как да се активизират учениците)

Приложение на интерактивно обучение в образователния процес
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• организационни (как да се структурира дейността на учителите и уче-

ниците).
На всяка от тези страни съответстват отделен набор от понятия и кон-

цепции.
В заключение могат да бъдат формулирани следните изводи:
• В резултат на внедряване на горе описаната технология на приложе-

ние на интерактивно обучение характерът на учебния процес се про-
меня – от статичен и пасивен, в динамичен и интерактивен;

• Прилагането на интерактивни методи на обучение повишава качест-
вата и културата на общуване на учениците;

• Използването на интерактивни методи провокира интерес към изу-
чавания предмет в училище и повишава активността на учениците.
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НОВИ ПОДХОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ  
В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ

Васил Иванов Василев

NEW APPROACHES OF TEACHING  
IN TECHNOLOGY TRAINING

Vasil Ivanov Vasilev

ABSTRACT: The concept of integration of the educational system has two levels: 
the first is to create in students a comprehensive picture of the outside world and 
second to find a common platform of knowledge on the subject. This requires 
consideration of new approaches in the educational system in teaching in tech-
nological training. This article considers various forms and methods of teaching.
KEYWORDS: integration, problem based learning, problematic situations, on-
line training.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 298/ 12.03.2015 г. от 
параграф Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Развитието на науката и техниката винаги са пряко свързани с формира-
нето на терминология. Това не е изненадващо и по тази причина в методиката 
на обучение има нови понятия. Последно обновяване на този вид е свързано 
с глобална дистрибуция и интегриране на учебните предмети. Да анализира-
ме „интегрирането“ като понятие и явление от методологична гледна точка. 
Буквално означава актуализация на съдържанието. По отношение на концеп-
цията за интеграция на образователната система има две стойности: първата 
е създаването у учениците на цялостна представа за външния свят, и втора – в 
намирането на обща платформа от знания по предмета.

Интеграцията като подход в образованието дава на учениците знания, 
които да отразяват свързаността на отделните части на света като система. Тя 
може да се разглежда и като средство за генериране на нови идеи в пресечната 
точка на традиционните предмети и знания.

Курсове на обучение се провеждат по специални интегрирани програми. 
Тяхната същност се крие във факта, че дават възможност на учениците да получат 
първо знания, общ цялостен поглед за света, а след това да ги уточнят и затвърдят.
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Основната идея на проблемно-базираното обучение е изграждането на 

учебни дейности, в които учениците решават задачи и казуси.
В процеса на проблемно-базирано обучение познавателните задачи се 

решават от учениците със съвместната дейност на учителя. Придобиването на 
нови знания е съпроводено с методи за формиране на творчески способности; 
продуктивно мислене; въображение; интелектуалност; емоционалност; когни-
тивна мотивация; опит за творческа дейност и последователност.

Проблемната ситуация често е свързана с ментални затруднения на уче-
ниците, причинени от ненадеждността на предходни уроци, знания и личен 
опит за справяне с познавателните задачи. Тя обикновено се създава от учите-
ля с различни техники, методи и средства.

В учебния процес се прилагат следните видове проблемни ситуации:
• Учениците не знаят начин за решаване на проблема, не могат да отгово-

рят на проблемен въпрос, защото не разполагат с необходимите знания.
• В ситуация на нови условия за решаване на проблема учениците раз-

полагат само със стари знания.
• У учениците са налице противоречия между теоретично възможното 

и практическото решаване на проблема.
• Учениците имат проблем при тълкуване на резултатите от работата, 

поради липса и недостатъчни знания.
В проблемни ситуации учениците се провокират да създадат своя собст-

вена интерпретация на събития и явления, за да обяснят причините и пред-
ложат свои мотиви, цели и аргументи. Тези ситуации са особено важни при 
реализиране на проблемно-базираното обучение по „Домашна техника и ико-
номика“.

Образователните реформи, които протичат в страната ни, заедно с раз-
витието на новите образователни стандарти, въвеждането на нови предмети, 
нови учебници и учебни помагала налага промяна и в методиката на обучение. 
В рамките на Националната програма за обучение не можем да си представим 
образователния процес без използването на интерактивни методи на препода-
ване. Чрез използване на интерактивни техники могат да се създадат условия за:

• поставяне на цели и задачи, изискващи търсене и анализ на различни 
решения;

• избиране на различни ситуации от живота за постигане на оптимал-
ни резултати;

• развитие на комуникативни умения, в процеса на работата;
• развитието на умения като бързина и гъвкавост;
• мислене при вземане на решения, критичен подход към проблемите;
• рефлексивност по отношение на мнението на другите, способност за 

ефективна работа в група, екип, по-бързо адаптиране към нови ситу-
ации, в нов екип, към променящи се условия.

В новите педагогически практики са разработени и осъществени десет-
ки нови стратегии, методи и техники на преподаване, включително интерак-
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тивни. Съвременният учител, независимо от предмета, който преподава, тряб-
ва да притежава необходимия набор от интерактивни методи на преподаване 
и да може да ги използва в процеса на обучение.

Една от целите на образованието е формирането на информационната 
култура у учениците. Основните характеристики на съвременните информа-
ционни технологии дават възможност за диференциация и индивидуализа-
ция на обучението, както и осъществяване на творческа познавателна дейност 
от учениците.

За реорганизация на учебния процес, на базата на съвременните ин-
формационни технологии, са разработени множество програми за обучение 
и учебна литература.

Най-важните от тези програми са интерактивните уроци, които оси-
гуряват връзка между най-малко двама участници в диалога. Разработените 
програми могат да стимулират учениците и да ги привлекат към решаване на 
различни проблеми, за да развият своето интелектуално ниво. Компютърните 
програми са често комбинирани в електронни и мултимедийни уроци.

Традиционните техники, методи и учебни помагала, когато се движат в 
една модерна система на урок, следва да бъдат съответно променени и допъл-
нени чрез комплекс от традиционни и нови методи на преподаване.

С цел подобряване на образователния процес в училище се налага да 
продължи и и да се развие дейността по издаването на интерактивни учебни 
материали в електронен вид.

Компютърният урок намира приложение и в обучението по „Домашна 
техника и икономика“.

Най-голямо предизвикателство за учителите е оптимизирането на учеб-
ния процес. Те трябва да са готови да овладеят процеса на интеграция на раз-
лични теми и техники.

Обективни причини (старите традиции, програми, изисквания и т.н.) 
пречат на учителя да се промени в това отношение. С всяка година компе-
тентността на учениците по отношение на информационните технологии на-
раства. Двадесет и първи век е ерата на информационното общество. Нуждата 
от нови знания, информация и възможността за самостоятелно придобиване 
на знания допринася за нов тип образование. Информационните технологии 
ще са водещи в образованието. Правилното използване на съвременните ин-
формационни технологии в училище насърчава:

• подобряване на когнитивните функции;
• подобряване качеството на работа на учениците;
• целите на обучението с помощта на съвременни електронни учебни 

материали;
• развиване на уменията на самообучение и самоконтрол в училище;
• повишаване достъпността до информация в учебния процес на уче-

ниците;
• увеличаване на активността и инициативността на учениците;

Нови подходи на преподаване в технологичното обучение
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• развитие на информационно мислене;
• формиране на компетентност за комуникация;
• придобиване на компютърни умения.
Благодарение на съвременните технологии и най-добрите методи на 

преподаване, на всеки ученик се дава възможност да „пътува“ в света от зна-
ния, точно както той пътува по „геймплея“ на някои забавни игри, като това 
дава нов тласък на развитието на познавателната активност.

Използването на новите информационни технологии в традиционното 
образование дава възможност да се разграничат учениците по техните ин-
дивидуални характеристики. Позволява на учителя да работи творчески, да 
разшири разнообразието от начини на представяне на учебното съдържание, 
като дава възможност за гъвкаво управление на учебния процес.

Особено интересни са мултимедийните технологии, които позволяват 
на учителя лесно да обясни и визуализира новия материал. Компютърните 
програми допринасят за създаването на различни визуални образи и звук, т.е. 
прилага се принципът на визуалното обучение.

C. Rogers, изследвайки ефективността на успеваемост на учениците в 
училище, пише, че само 10% от учениците приемат методите, използвани в 
традиционното училище. Останалите 90% от тях са в състояние да се учат, но 
не с учебник в ръцете си, а по различен начин.

Резултатите от това проучване е довело до извода, че обучението трябва 
да бъде изградено по различен начин, така че всички ученици да могат да учат 
успешно. Един от начините в образователния процес е използването на инте-
рактивни методи в работата на учителите.

При прилагане на стратегията за „онлайн обучение“ – учителят създа-
ва организация с определена система от методи и техники на образователния 
процес въз основа на:

• отношението между учител и ученик;
• многостранна комуникация;
• изграждане на знания на учениците;
• използване на самооценката и обратната връзка;
• дейност на обучаемия.
С цел по-пълно да се разкрие съдържанието на категорията „интерак-

тивни методи на преподаване“ е необходимо да се сравни традиционното пре-
подаване и активното учене по отношение на:

• цели;
• позиция на учител – ученик;
• организиране на комуникация в процеса на обучение;
• методи на преподаване;
• сравнение на целите на традиционен и интерактивен подход на обу-

чение.
Традиционното обучение има за цел усвояване на възможно най-голям 

обем знания. Учителят определя уменията, които са необходими от негова 
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гледна точка за развитие на учениците. Задачата на това обучение е, колкото е 
възможно повече и по-точно възпроизвеждане на знания.

Резултатите, получени в хода на такова обучение, са енциклопедични 
знания, определено количество информация по различни теми, които в съз-
нанието на ученика са под формата на клъстери.

В контекста на интерактивното обучение придобитите знания са чрез 
различни форми на организация на педагогическия процес. От една страна, 
те представляват част от информацията за света. Учителят трябва да създава 
ситуации, в които ученикът е активен. Заедно с усвоените знания у него се 
формират знания, умения и компетентности.

По този начин се постига целта на активното учене – създават се условия, 
в който ученикът открива, придобива и изгражда знания. Това е фундаментална 
разлика между учебните цели на интерактивното обучение от традиционното.

За оценка дали целите са постигнати в активна стратегия за учене се 
използва таксономията на Б. Блум. При нея, знанието е само първото, най-
лесното ниво на йерархията. На следващо място са пет равнища на целите. 
Първите три (знания, разбиране, прилагане) са цели на по-ниско равнище, а 
следващите три (анализ, синтез, сравнение) – най-висши равнища.

Систематизираните когнитивни системи, според Б. Блум, могат да бъдат 
представени, както следва:

1. Знания – способността да се учат, играят, да получават специална ин-
формация, факти, приета терминология, критерии, методологични принципи 
и теории.

2. Разбиране – възможността да се разбере смисъла на всяко съобщение. 
Б. Блум, идентифицира три вида режим на разбиране:

• преместване – да се местят в друга форма (с други думи, график, и т. н.);
• тълкуване – в новата конфигурация на идеи;
• екстраполиране – оценка и прогнози, на базата на информацията, по-

лучена по-рано.
3. Приложение – – способността да се вземат и прилагат принципите към 

нови ситуации или процеси, предварително проучване.
4. Анализ – отделяне на материала на отделни компоненти, създаване на 

взаимоотношенията им и разбиране на модела на тяхната организация.
5. Синтез – творческия процес на комбиниране на части или елементи 

в едно ново цяло.
6. Оценка – процеса на вземане на решения за идеи, методи и т.н. Тези 

оценки могат да бъдат количествени или качествени, но трябва да се основа-
ват на използването на критерии и стандарти.

Интерактивните методи на преподаване позволяват да бъдат постигна-
ти оптимални резултати в областта на образованието при прилагането на по-
висш порядък (4-6 ниво).

Тези методи съдържат цели, изпълнението на които допринасят за раз-
витието на социалната компетентност (способността да се водят дискусии, ра-
бота в екип, разрешаване на конфликти, умения за слушане на другите).

Нови подходи на преподаване в технологичното обучение
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Онлайн обучението като организация на учебния процес, в който поч-

ти всички ученици са включени в процеса на обучение. Структурата на урок, 
проведен онлайн, се състои от 8 етапа:

I. Мотивация – За да се създадете проблемна мотивация, могат да се из-
ползват: скици; четене на откъси от статии; слушане на статистически данни, 
различни определения на дадено понятие. Организирането на този етап е да 
мотивира ученика да действа като предизвика положителна реакция.

II. Целеполагане – целите на уроците за интерактивно обучение се раз-
личават от традиционните. На първо място са поставени цели, свързани с по-
знанията на учениците. След това са целите, свързани с усъвършенстване на 
умения.

III. Формиране на способности – всеки ученик се запознава с крайния 
резултат, към който трябва да се стреми. На този етап учителят преподава на 
учениците всичко, свързано с целите на урока, което зависи от професионал-
ните му умения.

IV. Осигуряване на нова информация.
V. Интерактивни упражнения – интерактивните упражнения на прак-

тика се реализират в малки групи.
VI. Нов продукт – за придобиване на нови знания е необходимо създа-

ването на нови информационни продукти.
VII. Оценяване – учителите работещи в интерактивен режим имат из-

вестни затруднения при оценяването. Оценката трябва бъде поставена така, 
че да накара учениците да учат. Ако те работят активно и с желание, се получа-
ва добър резултат. Може да се използва и подходът: всеки член на групата оце-
нява всеки. Учителят събира листа и показва среден резултат. Накрая може да 
се използва и за самооценка на учениците.

VIII. Домашна работа – След уроците, на учениците се предлагат инте-
рактивни задачи, които изискват творческо осмисляне на материала.

Предимства от използването на тази технология.
В традиционната система учителят обикновено разчита на помощта на 

силен ученик, който бързо да „схване“ материала, бързо се научава, а слаби-
те „седят“ в класната стая. При уроците, които се провеждат в интерактивен 
режим, се дава възможност на всички ученици да работят активно, за да се га-
рантира, че всеки ученик умерено участва в решаването на проблемите. В ре-
зултат на това слабите печелят самочувствие, добрите ученици са удовлетво-
рени и помагат на останалите да усвоят материала. В традиционната система 
на обучение учителите и учебниците са основните и най-важните източници 
на знание. Новата парадигма е учителят да действа като организатор на не-
зависима познавателна дейност на учениците и експертно ръководство. Така 
те получават същите знания в резултат на своята активна познавателна дей-
ност. При работа в интерактивен режим се формират комуникативни умения, 
умения за сътрудничество и взаимодействие, развиване на критично мислене, 
което е от съществено значение за бъдещата им кариера.

Васил Иванов Василев
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ABSTRACT: The political changes of the early 90-s of the twentieth century in 
Bulgaria lay the foundations for the development of a real labor market and 
major reforms in the hitherto existing social protection systems and the devel-
opment of human capital. The transition from a centrally planned to a market 
economy in Bulgaria results in huge transformations in the ownership and struc-
ture of the national economy. These processes lead to a significant downturn in 
the functioning of the national economy. In these adverse economic conditions, 
the development of the labor market and social protection policies go through 
many turns due to the inconsistent policy of frequently changing governments 
and their different attitude towards policies on unemployment and employment. 
The investigation of the topics under discussion in current paper presents the 
peculiarties in the formation of the labor market during the transition period to 
a market economy in the Republic of Bulgaria and considering the membership 
of the country into the EU analyzing changes in the level of unemployment in 
the years of transition and making a connection to contemporary challenges in 
dynamically changing economic, demographic and social environment.
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Въведение
Трансформацията на българската икономика в пазарна разкри мно-

жество особености и парадокси при формирането на пазара на труда, кои-
то обикновено не са характерни за страните с традиционна организация на 
пазарната икономика. Така липсата на мащабен ръст на икономиката през 
първите години на реформите, допринесе за създаването на мнение за уни-
калността на българския преходен етап, в смисъл, че успешно избраната мак-
роикономическа стратегия е позволила да се избегнат сериозни проблеми на 
пазара на труда. Този „успех” обаче е съпроводен от хипертрофна поява на 
междинни форми в статута на работниците, които не са напълно безработ-
ни, но и не са работещи. „Безработицата на работното място”, в това число 
свързана и със запазване на прекомерна, икономически неоправдана заетост, 
парадоксално се съчета с дефицит на кадри. Текущата безработица, дължаща 
се на периодична смяна на местоработата, се сблъска с негъвкавата система 
на заетост, със слабостите на пазара на труда, с недостатъчното разбиране за 
ролята на такива пазарни механизми като службите по заетостта (на първо 
място с техните функции по информиране за наличните свободни работни 
места и работници, търсещи работа). Структурната безработица, обикновено 
обусловена от рецесията в някои отрасли на промишлеността и ръста (в това 
число и увеличението на броя работни места) в нови отрасли, по правило 
се премахва чрез системите за преквалификация на работниците [2, 6]. Но в 
условията на преход в България компенсиращото създаване на нови работни 
места очевидно е недостатъчно, а новите работни места често изискват не по-
вишаване на квалификацията, а професионални навици и умения на по-ни-
ско ниво, отколкото при предишната работа. В отговор на цикличната безра-
ботица (или безработица на недостатъчното търсене) често се използват мер-
ки за възстановяване на съвкупното търсене (или задържане на намаляване-
то му), за насърчаване създаването на работни места (данъчни облекчения, 
премахване на пречките за създаване на малки предприятия, предоставяне 
на ноу-хау и т.н.), за насърчаване на заетостта на непълно работно време [3, 
7]. Но в българските преходни условия цикличната безработица придобива 
по-скоро формата на системна безработица. Основание за това наше твърде-
ние е непрекъснатата и продължителна икономическа рецесия, отраслови ди-
спропорции и други причини, които поставят под съмнение традиционните 
средства за противодействие на безработицата.

Подобни парадокси на трудовите отношения в условията на икономика 
в преход, често навеждат на мисълта, че мерките за държавно влияние върху 
пазара на труда в такава ситуация нямат смисъл. Поради това, прилагането 
им трябва да се отложи до момента, когато пазарът на труда и икономическа-
та система като цяло, окончателно придобият класическите „пазарни” черти. 
Но проблемът е в това, че не само изброените и много други парадокси на 

Изграждането на функциониращ пазар на труда в периода на преход ...



84
преходния период диктуват изцяло положението на пазара на труда. Увели-
чаването на дискриминацията при наемането и освобождаването от работа, 
едва ли може да се отнесе към закономерностите на прехода. Дори изкривя-
ванията, свързани с причините за безработицата, не могат да отрекат факта, 
че всяка година десетки стотици хора сменят работата си, като за известен 
период се намират в състояние на фрикционна безработица. Структурните 
промени, макар и да приемат формата на почти всеобщ, но неравномерен 
спад, съществуват съвместно с отделните точки на растеж както в новите 
отрасли (например финансовия и търговски сектор), така и в границите на 
отрасли, които преживяват рецесия (едни предприятия наемат нови работ-
ници, а други освобождават работници). От слабостите на институтите на 
пазара на труда, регулиращи динамиката на работната заплата (като трудо-
ви договори и споразумения), също не може да се направи извод за тяхната 
временна нецелесъобразност. Трансформацията на трудовите отношения от 
присъщи на плановата икономика към характерни за пазарната икономика, в 
днешно време съществено закъснява в сравнение с появата на други атрибу-
ти на пазара (формиране на различни форми на собственост, на финансови и 
други пазари) [23].

Изглежда, че една от основните разлики в регулирането на процесите, 
свързани със заетостта на населението при плановата и пазарната икономи-
ка, е неприемливостта до голяма степен на линейните управленски зависи-
мости, характерни за предишната икономическа система, в новите условия 
[1, 4]. Отношенията между държавата (гарантираща всеки работа) и работ-
ника (задължен пред държавата да работи), са заменени с по-фини и сложни 
връзки, освободени от подобна пряка зависимост (изисква се да се поддържа 
заетостта при спазване правата на гражданите да работят или да не работят 
и правото на работодателя да наема само необходимите му работници в нуж-
ното количество) [5, 8]. Освен това, държавата вече не е единствен участник 
в политиката на пазара на труда. Повишава се ролята на работодателите (чрез 
техни обединения) и работниците (чрез синдикалните организации). Про-
меня се и разпределението на компетенции между правителствените органи. 
На мястото на държавната планова система (като Министерство или комитет 
по планиране), като основен институт за планиране на разпределението на 
трудовите ресурси, идва ново разделение на труда между правителствените 
структури, имащи влияние върху процесите на формиране, разпределение, 
използване на работната ръка. Това разделение на труда е невъзможно без съ-
ответното разпределение на отговорността в рамките на единната държавна 
стратегия за заетостта [24, 25]. Такава стратегия е целево изображение на ус-
тройството на заетостта и своего рода набор от действия в различни области 
(финанси, данъци, трудови отношения, доходи, образование, пазар на труда и 
т. н.), които се реализират от законодателни и изпълнителни държавни орга-
ни и са насочени към безинфлационно постигане на пълна, свободно избрана 
и продуктивна заетост.

Венелин Терзиев, Екатерина Арабска
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Една от зоните на влияние върху състоянието на заетостта и безработи-

цата, чиято роля до ден днешен си остава подценена, е свързана с политиката 
на държавата на пазара на труда [9, 10]. Съществуващото днес многообра-
зие от трактовки на понятието „пазар на труда”, въздействието на държавата 
върху него, а също и върху онези фактори, които пряко или косвено влияят 
на неговото състояние и функциониране, също са отражение на състояние-
то на преход. Нещо повече, в продължение на периода на преход, който се 
характеризира с относително високи показатели на нивата на безработица, 
основната тревога е свързана с формираното пасивно социално подпомагане 
и особено преките ежемесечни социални помощи- изразяващи се в парични 
обезщетения при безработица и месечни социални помощи. Тези обстоятел-
ства засилват едно привидно състояние на „заучената безпомощност” сред 
все по-голяма част от българското население. Тази част от хората се характе-
ризират предимно с ниски образователни и квалификационни характеристи-
ки. Без да са в състояние да преодолеят бедността, определени рискови групи 
на пазара на труда се поставят в социална изолация. Безработните лица от 
тези рискови групи имат бариера и не могат психологически да се адаптират 
към новите социални условия, забавят се личностните промени, насочени 
към засилване на автономността и личната отговорност на всеки индивид 
за решаване на собствените му проблеми. Философията, която се базира на 
преосмисляне на мястото и обхвата на прякото парично подпомагане и по-
степенната му замяна с представяне на услуги, е създаване на възможност 
безработните хора сами да се справят с проблемите си и да намерят своето 
място на съвременния пазар на труда. А това означава създаването и про-
веждането на активни политики на пазара на труда и заетостта, съвместими 
с изискванията и добрите практики на европейската интеграция в изследва-
ната област, реализацията на които е базирана на социалното програмиране 
и неговия продукт – активните социални програми [23].

Промени в равнището на безработицата в годините на преход
Преходът към пазарна икономика и изграждането на нови обществе-

ни отношения в страните от Източна Европа, в т.ч. и в България, внесе зна-
чителни промени в заетостта в тези страни. Драстично намаляват заетите в 
държавния сектор – с различна скорост за всяка от страните. Увеличава се 
броят на заетите в частния сектор по пътя на приватизацията и развитието 
на малките и средните предприятия (МСП). Значително намаляват заетите в 
индустрията и се увеличават заетите в услугите. Развива се нова структура на 
заетост (по статус) и възниква тенденция на увеличаване на самостоятелно 
заетите, предприемачите и работодателите. Развива се, макар и с различни 
мащаби по страни, неформалната икономика и заетост. Разнообразяват се 
формите на заетост и на договорите за труд, като правило намаляващи сигур-
ността и стабилността в заетостта и други.

Резултат от посочените структурни промени в заетостта в страната е 
безработицата. Дълги години регистрираните безработни превишават много-
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кратно броя на свободните работни места. Сред регистрираните преобладава 
високият дял на жените, младежите до 29 г. и тези над 50 г., лицата с ниско об-
разование, продължително безработните. Параметрите на безработицата на-
реждат България на едно от първите места сред страните в Европа. Равнището 
на безработица през 2000 г. средно за региона е 12,4%, за България – 19,7% 
(най-високо), а за другите страни е между 18,2% (Литва) и 6,9% (Словения), 
7,2% (Унгария) и 7,4% (Чехия). Безработицата се колебае от най-ниското си 
равнище през 1990 г. (1,5%) до 17,9% (2000 г. и 2001 г.) [11 – 14].

Годишното ѝ изменение е неравномерно и е свързано с неравномер-
ността и забавянето на икономическата реформа, насочена към ликвидиране 
или силно ограничаване на неефективните производства. Неравномерен за 
90-те години е и икономическият растеж – с повече спадове, но и с подеми 
през отделни години. Затова и безработицата се променя неравномерно и не-
еднопосочно, но остава висока. В същото време през този период заетостта 
на трудоспособното население намалява драстично, делът на населението от 
тази възраст, което не е заето, нито регистрирано като безработно расте и 
достига мащабите на регистрираната висока безработица. Едва след 2000 г. 
заетостта започва да нараства, икономически неактивното население и без-
работните да намаляват.

Сред причините за няколкото по-значителни изменения в безработи-
цата през 90-те години са: предимно драстичните съкращения на заети в бю-
джетната сфера и в големи държавни или приватизирани фирми след реор-
ганизиране на дейността им; отливът от квалифицирани специалисти при 
интензивните емиграционни потоци; редуцирането и преструктурирането 
на сектора за сигурност и отбрана и др. Част от тези фактори са временни, 
конюнктурни, преходни, а част от тях са със затвърдена и трайна тенденция 
с незначителни приливи и отливи в отделните години. Намаляването на рав-
нището на заетост през периода от 1995 г. до 2001 г. може да се приеме и като 
признак за повишаваща се ефективност от използването на наличния функ-
циониращ капитал и на заетата работна сила. Тази тенденция обаче се обърна 
за периода след 2001 г. Равнището на безработица за базисната 1990 г. е твърде 
ниско, нереалистично (1,5%), но това е началото на официално регистрирана-
та безработица в страната през последните четири десетилетия.

Измененията във фактическата и в цикличната безработица са тясно 
свързани с процеса на пазарен преход, с преживяната дълбока финансова и 
икономическа криза и отскоро овладяното вариране в темпа на растежа, въ-
преки че те протичат сравнително плавно и монотонно. През първите 2 – 3 
години на периода динамиката на безработицата се отличава с експлозивно, 
драстично повишаване, както и с рязко спадане през 1994 г. През останалите 
години на периода тя се ориентира към по-умерени темпове. Така през 1993 г. – 
1994 г. равнището на безработица се колебае предимно в по-тесни граници, 
независимо от сривовете, оживленията или понякога големите амплитуди в 
темпа на растежа, като показва само откъслечни деформации. Делът на струк-
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турната безработица расте, обусловен от едновременното осъществяване на 
радикално отраслово, продуктово и технологично реформиране и преструк-
туриране на националното производство. Предоставяните обезщетения и 
други социални плащания при безработица имат неблагоприятно отражение 
върху търсенето на заетост и върху продължителния престой в безработица.

Наред с нарастването на безработицата (в абсолютно измерение, рав-
нище и продължителност) се увеличи „сивата” икономика и неформалната 
заетост, производството и реализацията без плащане на данъци, заетостта 
без договори за труд и без осигуряване. За наличието на скрита икономика 
свидетелстват много косвени индикатори, сред които са високият брой и дял 
на населението в трудоспособна възраст, което официално не работи, тоест 
не получава доходи от труд, не е регистрирано и като получаващо социални 
плащания (при това в продължение на много години), разликата в общата 
сума на получените доходи и направените разходи от домакинствата. През 
второто десетилетие на двадесет и първи век (към 2013 г.) „сивата икономи-
ка“ в нашата страна я подрежда на едно от „челните места“ в европейската 
класация, като относителният ѝ дял заема 35,3% (над една трета от БВП на 
страната) при средна база в европейските страни – 22,1% от общата икономи-
ческа активност [23].

Високият брой и относителният дял на населението в трудоспособна 
възраст извън икономически активното население (заето или официално реги-
стрирано като безработно), тоест неактивно, има неблагоприятен ефект върху 
икономическото развитие, държавния бюджет и осигурителните фондове. Из-
точник е на социална несигурност не само сега, но главно в перспектива.

От началото на 2000 г. и главно след 2003 г., намаляването на безра-
ботицата в България е свързано със затихването на процесите на привати-
зация и ликвидиране на губещите предприятия, както и с провежданата ак-
тивна политика, създаваща висок дял от предлаганите субсидирани работни 
места [11–22]. От средата на 2008 г. се наблюдават отново процеси на увели-
чаване на официално регистрираната безработица, което е свързано не само 
с обичайните сезонни колебания в производството и заетостта, но и със запо-
чналата световна финансова и икономическа криза, която дава отражение и в 
България – страна с отворена икономика, със значителен износ на продукция 
в развитите страни, засегнати от кризата, както с и висок дял на внос на суро-
вини и материали, чиито цени нарастват. Световната финансова криза води 
до намаление на чуждите инвестиции в националната икономика. Допълни-
телен фактор са и ограниченията, спадът на трансфера на финансови ресурси 
в страната от Български емигранти, които са значителни по обем и дял, в това 
число и във финансирането на потреблението и инвестициите, следователно 
и в растежа на БВП на страната.

През втория период условията на растеж постепенно се възстановяват 
и подобряват – главно след намаляването на интензивността на раздържа-
вяването и приватизацията. По данни на НСИ в началото на 2007 г. равни-
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щето на заетост в България е 47,2%, в това число 52,4% за мъжете и 42,5% за 
жените. Най-висока е заетостта за хората на възраст между 35 и 44 години 
(82,2% при мъжете и 78,5% при жените). Много по-ниска е при младите и най-
възрастните в трудоспособна възраст. Най-високо е равнището на заетост на 
притежаващите висше образование: 71,7% при мъжете и 73,6% за жените. 
Равнището на заетост на лицата с начално и по-ниско образование е съответ-
но 13,5% при мъжете и 5,7% за жените. За 2007 г. като цяло са отчетени едни 
от най-добрите резултати за целия период на функциониране на пазара на 
труда в страната. Равнището на заетост на населението общо между 15 и 64 
години достигна 61,7%, на жените (15 – 64 г.) – 57,6%, при възрастните (55 – 
64 г.) – 57,6%, а общият коефициент на безработица – 6,9% [19].

Политики на изграждане на функциониращ пазар на труда  
и за заетост в контекста на европейската интеграция
Институциите и законодателството, свързани с пазара на труда, са съз-

дадени в началото на прехода, което позволи те да бъдат изградени в съответ-
ствие със съществуващите такива в страните членки на Европейския съюз. 
В самото начало на прехода, с появата на първите групи, безработни се прие 
специално постановление на правителството (ПМС №57 от края на 1998 г.), 
с което се регламентира създаването на службите по заетостта и паричните 
плащания при безработица – обезщетения (за осигуряваните) и социални по-
мощи (за неосигуряваните, главно завършващите средните и висшите учебни 
заведения с професионална подготовка и регистриращи се като безработни 
в службите по заетостта) [24]. С този подзаконов акт, който многократно е 
променян (допълван, видоизменян и усъвършенстван) съобразно промените 
в социалната среда, се създават условия за:

■ регистриране на безработните и на другите, търсещи заетост, и на 
свободните работни места от работодателите;

■ изплащане на парични обезщетения на работниците и служителите, 
освободени не по тяхна вина, а по инициатива на работодателите и 
главно поради пълна или частична ликвидация на предприятията, 
структурни промени, съкращения на числеността, изтичане на срока 
на трудовия договор;

■ изплащане на парични помощи на регистрираните като безработни, 
завършващи средните и висши училища с професионална подготовка, 
регистрирани в държавните служби по заетостта (бюрата по труда);

■ квалификация, професионално ориентиране и преквалификация на 
освободените от организациите работници и служители, организира-
ни от бюрата по труда за сметка на специализирания фонд „Профе-
сионална квалификация и безработица” (фонд „ПКБ”) с цел по-бър-
зото връщане на безработните към работа;

■ изграждане на държавна система за организиране на посредничест-
вото, преквалификацията, регистрирането, изплащането на обезще-
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тения и помощи при безработица, провеждането на държавната по-
литика по заетостта и регулирането на пазара на труда – Национална 
служба по заетостта при Министерството на труда и социалните гри-
жи, която включва централно управление, девет регионални служби 
и бюра по труда (някои от тях с филиали) във всички областни цен-
трове и по-големи градове и населени места в страната;

■ формиране на специален фонд за безработните, за изплащане на па-
рични средства при безработица, трудово посредничество, квалифи-
кация и други активни мерки по заетостта – фонд „ПКБ” (Професио-
нална квалификация и безработица), чийто източник са ежемесечни-
те вноски на работодателите от стопанската сфера (понастоящем 5% 
от начислените средства за работна заплата) и Държавния бюджет.

По същество са налице две противоречиви тенденции в изградената и 
функционираща държавна служба по заетостта – децентрализация на по-го-
лямата част от функциите и заедно с това централизация, администриране 
по отношение на ресурсното осигуряване на различните равнища от инсти-
туции на пазара на труда, разработването на стратегиите и мерките от актив-
ната политика по заетостта и други [23 – 25].

Ролята на основен посредник на пазара на труда е отредена на бюрата 
по труда. Техните функции за изминалите години търпят развитие, обогатя-
ват се и главно, променят се приоритетите им. В началните години те осъ-
ществяват главно функции по регистрирането на безработните, обявяване на 
свободни работни места и изплащане на парични помощи и обезщетения на 
безработните. Тези дейности от т. нар. „пасивна политика” заемат до неот-
давна над 90 – 95% от работата на бюрата по труда. И днес все още, макар и 
много малко, се срещат бюра по труда, за които тези функции са главни или 
единствени. Все още безработните се регистрират в бюрата по труда главно 
поради съществуващите възможности да получават обезщетения или соци-
ални помощи за безработица. В подкрепа на това твърдение са данните за 
сравнително масовия отказ на безработните да поддържат ежемесечната си 
регистрация в бюрата по труда след изтичане на срока за получаване на посо-
чените парични плащания. А това е показател, че безработните нямат дове-
рие, не очакват, че чрез държавните служби по заетостта могат да се върнат 
на работа.

В държавните служби по заетостта постепенно развитие получават и дей-
ностите от т. нар. „активна” политика по заетостта, чиито характеристики са:

■ трудово посредничество, включващо информирането за свободни-
те работни места и условията на труд, професионално ориентиране, 
мотивиране и професионална квалификация с цел да бъдат заети на 
предлаганите на пазара работни места;

■ стимулиране на самонаемането, предприемачеството на безработните;
■ реализирането на програми и други мерки от държавната политика 

по регулиране на пазара на труда;
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■ осъществяване на специализиран контрол по спазването на законо-

дателството и на другите нормативни документи в областта на осигу-
ряването за безработица, изплащането на паричните помощи и обез-
щетения, използване по предназначение на предоставяните стимули 
за наемане на безработните, предприемачество и други.

През първия преход преобладават пасивните мерки от политиката на 
пазара на труда. Делът на разходите за тази политика варира от 93,7% (1991) 
до 68% (1999) [23]. Преобладаващата част от мерките са обезщетения за без-
работица, изплащани само на освободените от работа. Отначало размерът е 
щедро определян и зависи от получаваното дотогава трудово възнагражде-
ние, а срокът на получаване е еднакъв за всички. Много скоро е въведена дру-
га, по-рестриктивна система. Политиките приоритетно са ориентирани към 
предлагането на труд и по-малко към търсенето на труд. Преобладават мер-
ките от пасивната политика: изплащане на обезщетения и социални помощи 
за определени групи безработни, стимулиране на ранно пенсиониране и отте-
гляне от трудовия пазар на част от населението в трудоспособна възраст. Уве-
личава се броят на продължаващите образованието си, значителната външна 
миграция, с което се намалява предлагането на труд. Налице е отсъствие на 
целенасочена политика на държавата за преструктуриране на заетостта. Зна-
чително развитие получиава социалната политика и пасивната политика за 
пазара на труда, които имат неблагоприятни дългосрочни последици за ико-
номическата активност на отделни групи от населението.

Деиндустриализацията доведе до прилагане на програми за заетост с 
отраслова насоченост – за квалификация и заетост на освобождаваните ма-
сово от преструктуриращи се или закриващи се неефективни производства 
(рудодобив и въгледобив; стоманодобивна промишленост и др.). От края на 
90-те години и особено от началото на новото хилядолетие е налице промяната 
в стратегията по отношение на предлагането на труд: от пасивни – към актив-
ни мерки; от социални помощи към заетост; от отделни мерки и програми – 
към национални планове за действия в полза на заетостта. Политиката за зае-
тостта се включи в макроикономическата и регионалната политика. Появи се 
разбирането, че политиката по заетостта е повече икономически, отколкото 
социален проблем или че решението на проблемите с високата безработица 
и обедняването е в икономиката, а не в социалната политика, социалните по-
мощи и временната, субсидирана заетост [23 – 25]. Политиките по заетостта 
имат все повече регионален характер. Разширяват се програмите, които отра-
зяват социално-икономическите приоритети на отделните региони.

Насърчаването на бизнеса и смекчаването на социалните проблеми е 
една от главните насоки. Действията са насочени към:

■ подпомагане на изграждането и функционирането на малки и средни 
предприятия, особено в районите, нуждаещи се от диверсификация 
на икономическата структура (райони в индустриален упадък, изо-
станали селски райони);

Венелин Терзиев, Екатерина Арабска



91
■ проекти за заетост и преструктуриране на производствени предпри-

ятия предимно в районите с висока безработица и риск от изостряне 
на социалните проблеми;

■ създаване на предприемаческа и иновативна среда (изграждане на 
мрежи за сътрудничество, регионален маркетинг и разпространение 
на информация, подпомагане на създаването и функционирането на 
пазарна и на технологична инфраструктура, бизнес-услуги, подобря-
ване на качеството на човешките ресурси, подобряване на качествата 
на средата като общо условие за повишаване на инвестиционната ат-
рактивност и др.).

Програмите, насочени към инфраструктурни обекти, целят реинтегра-
цията на безработните лица и се очаква да имат положително въздействие за 
развитието на общините.

Проблеми на прехода към пазарна система
Общият смисъл на прехода от планово-разпределителна към пазарна 

система в такива ключови икономически области, като промяна на форма-
та на собственост чрез приватизация или трансформация на финансовата 
система от държавна към смесена (създаване на система от търговски банки, 
стокови и други борси и т.н.), днес ни изглежда относително прозрачен. По-
неопределена остава онази област, която е свързана с трудовите отношения. 
По принцип се приема, че планово-разпределителната икономическа систе-
ма по своята същност отрича наличието на пазарни регулатори на трудовите 
процеси. На пръв поглед е точно така. Едно от фундаменталните обществе-
ни отношения – правото на труд – в планово-разпределителната система се 
тълкува като задължение на гражданите да се занимават с общественополе-
зен труд. В противовес на това, в пазарната икономика основополагащи са 
доброволността на труда, правото на хората самостоятелно да избират между 
заетост и доброволна незаетост без всякаква принуда.

По различен начин в двете системи се определя и ролята на държавата 
в осигуряването на заетост. Ако в първия случай в отговор на задължителния 
характер на труда държавата декларира гарантирано предоставяне на работа 
на гражданите, то във втория случай, по силата на различното разпределение 
на правата и отговорностите между гражданите и обществото, няма подобни 
гарантирани задължения по отношение на всеки гражданин. Ако плановата 
система, основана на държавната собственост, предполага регулиране на ра-
ботната заплата централизирано чрез единна тарифна мрежа или система, то 
в пазарното стопанство действат по-сложни механизми, които предполагат 
определяне на заплатите чрез пазара на труда, чрез развита система на колек-
тивно договаряне (но не във всички страни), чрез законодателно определяне 
на минимален размер на работната заплата, чрез ограничаване на растежа на 
заплатите с цел ограничаване на инфлацията и т. н.
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Плановата система използва и свои иманентни инструменти за вли-

яние върху търсенето и предлагането на работна сила, върху регулирането 
на наемането и освобождаването на работници. Сред тези инструменти са: 
нормативно установени лимити за числеността, норми за определяне на ра-
ботната заплата, съотношение между увеличението на работната заплата и 
производителността на труда, прогресивен данък върху прираста на запла-
тата, плащане за трудовите ресурси, институтът на адресната регистрация, 
планово разпределение на завършилите учебни заведения, селскостопанска 
миграция, организирано наемане на работници и т. н. Подобни инструменти 
не са характерни за пазарната икономика.

Все пак, въпреки качествените различия, твърдото противопоставяне 
невинаги е справедливо. Конституционното задължение на гражданите да 
работят е съчетано със свободния избор на професия, дори и в годините на 
планово-централизираната икономика. В потвърждение на това е обстоятел-
ството, че работникът, макар и с известни ограничения, свързани например с 
местоживеенето, има право свободно да се свързва с работодателя в търсене 
на работни места. На свой ред и работодателят има относителна свобода при 
избора на необходимия му работник (в рамките, на щатното разписание и на-
селеното място). Работникът има правото да напусне по собствено желание, 
което е в по-голяма степен характерно за естеството на пазарната икономика. 
По принцип не се ограничава и свободата на движение на работника от едно 
предприятие в друго. И ако тарифните ставки се определят на централно рав-
нище, то в направените системи за заплащане на труда, непаричните доходи 
(ведомствено жилище и т.н.) се превръщат във фактор на пазарна диферен-
циация. Тези и много други факти, са доказателство за наличието в планово-
разпределителната система, характерна за България, на елементи на пазарни-
те трудови отношения.

Може би основната разлика между двете системи, издиганата преди 
години в ранг на политическо предимство на плановото стопанство, е от-
съствието на открита безработица. Тъй като е считано, че е постигната пълна 
заетост, не съществува и политика по отношение на безработицата. Основна 
задача на държавата е поддържането на пълна заетост и нейната рациона-
лизация. Това направление на политиката се определя като политика по зае-
тостта.

Като се има предвид, че хроничен проблем на българската икономика 
е не безработицата, а дефицитът на кадри, висшето ръководство приема като 
основна икономическа цел на политиката по заетостта осигуряването на на-
ционалното стопанство с работна сила.

Въпреки това, през 70-те-80-те години се наблюдава отстъпление от „чис-
тата” планова система. Индиректно са признати редица проблеми, свързани 
не с дефицита на кадри, а с възможния дефицит на работни места. Така, на-
пример, една от основните задачи на редица постановления и нормативни 
документи е свързана с подобряване на организацията на работната заплата 
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и въвеждане на нови тарифни ставки и заплати на работниците в производ-
ствените сектори на националното стопанство и постигане на по-добър ба-
ланс между работните места и числеността на работниците. С това се разши-
рява степента на свобода на работодателите при освобождаване на работни-
ци по икономически причини. Възможната поява на безработица принуди да 
се приемат такива решения, като временни правила, относно реда за назна-
чаване на работа и преквалификация на работниците, освободени от сдруже-
ния, предприятия и организации, а също така и за осигуряване на ефективна 
заетост на населението, подобряване системата за назначаване на работа и 
увеличаване на социалните гаранции за работещите.

Въпреки това, тези и други изменения, които се извършват в рамките на 
действащата политическа и икономическа парадигма. Нейната промяна с на-
чалото на реформите през 90-те години постави въпроса за основните стъпки 
на прехода и особеностите на самия преходен етап. Може би най-малко дра-
матичен се оказа преходът, свързан с връщането на демократичните граждан-
ски права. В Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта от 
1997 г., а преди това и в новата Конституция на Република България, приета 
през 1991 г., нормативно е установено правото на гражданите самостоятелно 
да се разпореждат със своята способност да работят без всякаква принуда. Но 
в икономически план тази трансформация се оказа много по-драматична. От 
една страна, много работници останават „привързани” към предприятията с 
различни непарични лостове (жилище, детски градини и т.н.), със запазения 
институт на адресната регистрация, с отсъствието на жилищен пазар и т.н. 
Загубата на работа или нейната смяна означава едновременно загуба на съ-
ществени социални блага.

От друга страна, преразпределението на икономическата отговорност 
между гражданите и държавата доведе до отпадане на задължението на дър-
жавата да гарантира осигуряването на работа за гражданите. Последното ста-
на невъзможно поради изравняване на баланса между правата и задължени-
ята на работника и работодателя. За разлика от предишната централизирана 
система държавата загуби правото си да диктува на увеличаващия се кръг 
приватизирани предприятия условията за наемане на работници, нуждаещи 
се от работа, чрез механизми на неикономическа принуда. Свитият публичен 
сектор на икономиката, върху който държавата може да оказва пряко влия-
ние (например чрез увеличаване на работните места в държавните служби), 
има своите ограничения и по обем не може да акумулира всички, които губят 
работата си. Но ако законодателното признаване на новите отношения из-
исква минимално време, то формирането на нови институти и инструменти 
за подкрепа на заетостта, компенсиращи в известна степен старите, не е в 
състояние да се осъществи толкова бързо. В  резултат на такива трансфор-
мации възникна неравенство на пазара на труда. Завършилите учебни заве-
дения, гражданите, връщащи се от местата за лишаване от свобода, жените, 
опитващи се да се върнат на работа след отпуск по бременност и раждане и 
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редица други групи граждани, се оказват в по-неблагоприятно положение на 
пазара на труда. Липсата или неадекватните инструменти за подкрепата им и 
връщането им към заетост, прилагани в пазарната икономика, „реабилити-
рат“ отношението към държавата като към институт, задължен да осигурява 
гарантирано назначаване на работа – но много рядко се намира отговор на 
въпроса къде държавата да ги назначи?

Друга последица от демократичните промени в трудовото право в пре-
ходния период е увеличаването на дискриминацията при наемането на ра-
бота и освобождаването от работа. Но, както и в предходния случай, тези 
процеси са породени не само от естеството на пазара на труда, а по-скоро от 
преходното състояние. А това е състоянието, когато зоната на традиционен 
държавен контрол върху спазването на трудовите права на гражданите се 
стесни, а новите инструменти и институти (институции) още не са създадени 
или не работят достатъчно ефективно.

Заключение
Проблемите на съвременния пазар на труда са обект на нарастващ 

интерес в научните изследвания, политическите дискусии и управленската 
практика. Особена актуалност те придобиват в годините на преход и с член-
ството на България в Европейския съюз, както и възникналите нови предиз-
викателствата пред България в новите демографски, икономически и социал-
ни условия. Актуалността на изследваната тема за въздействието на различни 
политики, програми и мерки върху националния пазар на труда е обусловена 
от това, че в последните години прилагането на определени програми и мерки 
играе все по-нарастваща роля в България и се използва като основен инстру-
мент за въздействието върху пазара на труда, както на регионално, така и на 
национално ниво.

Задълбочените анализи на въздействието на прилаганите политики по 
отношение на безработицата и заетостта, които са обект на интензивна дис-
кусия в обществото, се явяват значима социална потребност за формулиране 
на ефективни политики и предприемане на адекватни мерки в условията на 
динамично променящата се съвременна среда. Същевременно те са измери-
ми и обективни с оглед теоретичния фундамент, натрупан през последните 
години в областта на икономическата теория, свързана с пазара на труда, как-
то и натрупаните статистически данни.
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FUNCTIONING LABOR MARKET AND EMPLOYMENT
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ABSTRACT: The necessity of studying active social programs as an instrument 
supporting the effective functioning of labor market imposes their consideration 
in connection to capacity development in conducting regular monitoring and 
assessments of effectiveness. The main problem arising in that kind of examina-
tions is the availability of a number of obscurities and contradictory data regard-
ing the effectiveness of the undertaken active transformations in the policies in 
the sphere of development of a functioning labor market and employment. Good 
practices in that relation and the assessments of the effectiveness of the active 
measures outline advantages and disadvantages which are the basis in the iden-
tification of priorities and establishment of policies for subsequent actions. Those 
issues, distinguished by their extreme actuality in contemporary conditions of 
functioning of the national economy and labor market, are presented in the cur-
rent paper with an accent on the necessity of monitoring and management of the 
measures targeted to development of an active labor market and employment.
KEYWORDS: labor market, active programs, employment, unemployment.



97

Въведение
Сред макроикономическите политики и средства особено място заемат 

т. нар. активни програми и мерки на пазара на труда. Те са обект на засилен 
интерес и коментар не само поради очакванията за осезаеми ефекти, но и по-
ради сравнително значимите финансови средства, необходими за осъществя-
ването им. Проблемът за ефективното изразходване на средствата придобива 
по-голяма острота в текущата ситуация на ограничени социални разходи на 
страната. Въведените в отговор на чувствително растящата безработица през 
70-те години в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ак-
тивни политики непрекъснато разширяват набора от програми и мерки, като 
понастоящем включват следните основни елементи [13, 16]: посреднически 
услуги на пазара на труда; разкриване на нови работни места (програми за 
временна заетост); квалификация / преквалификация на безработни и заети 
лица; насърчаване на предприемачеството; субсидирана заетост.

Активните програми могат да се разглеждат най-общо като инструмент 
за подпомагане на ефективното функциониране на пазара на труда. Те съдейст-
ват за отстраняване на пречки и проблеми за функционирането на пазарната 
икономика. Активните програми имат многоцелево въздействие на пазара на 
труда. Възникнали като средство за ограничаване на безработицата, днес оч-
акваните ефекти от тяхното приложение са твърде широко [12]. Въпреки на-
личието на различни модификации и конкретни проявления в изпълнението 
на активните политики на пазара на труда, образованието и квалификацията 
на безработните лица са едни от най-важните въпроси.

Активните програми са средство за повишаване на конкурентоспосо-
бността на работната сила, за мобилизиране на трудовите ресурси и повиша-
ване на икономическата активност на населението. При липсата на кредитен 
ресурс схемите за микрокредитиране се превръщат в реална и често единствена 
възможност за развитието на малкия и среден бизнес в страната. Активната по-
литика изпълнява и много важна социално-разпределителна функция, особено 
при наличието на групи в неравностойно положение на пазара на труда. За по-
следните участието в активните програми нерядко е единствен шанс за осигу-
ряване на заетост, предотвратяване на изпадането в крайна бедност и социална 
изолация [13, 14]. Не на последно място, от правилното дефиниране на целите 
и очакваните резултати на активните програми и мерки и подходящото им опо-
вестяване в публичното пространство зависят степента, доверието и подкрепа-
та на осъществяваните в страната социално-икономически реформи [9].

Изграждането на капацитет за провеждане на регулярен мониторинг и 
оценка на ефективността на провежданите активни политики е сред приори-
тетните задачи и в Европейската стратегия по заетостта. При практическата 
оценка на активните програми и мерки изследователят често се сблъсква с ре-
дица проблеми, произтичащи от техния многоцелеви и многоаспектен харак-
тер; липсата на единна и утвърдена методология за оценка, грешки в измер-
ването и липсата на адекватна статистическа информация, обективна невъз-
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можност за проследяване на лицата и установяване на „ползите” от участие в 
подобни програми.

Оценка на активните социални програми
Изходна точка при оценка на активните програми и мерки е изясня-

ването на целите, задачите и очакваните резултати за съответната програма. 
Проучванията на различни активни програми в областта на трудовия пазар 
показват неясноти и много често противоречиви резултати относно тяхната 
ефективност [3, 4]. Посоченият широк набор от цели на активните програ-
ми показва, че при оценката на тяхната ефективност трябва да се анализират 
всички възможни аспекти на ефективността, да се измерят и съпоставят всич-
ки ефекти – повишаване на шансовете за заетост, повишаване на равнището 
на заплащане, социален ефект и др. [1, 5]. На второ място е важно да се на-
прави анализ на ползите и разходите, който позволява да се даде ясен отговор 
на въпроса доколко изразходваните финансови средства са икономически и 
социално оправдани [7].

В световната практика се прилагат основно четири вида оценка на ак-
тивните политики [8, 11]: текущ мониторинг и контрол на програмите; оценка 
на нетното въздействие на програмите; анализ на разходите и ползите; оценка 
на институционалния и организационен капацитет на програмите. Пълно из-
следване означава реализирането на четирите посочени оценки. На практика 
това е изключително скъпо и затова най-често се прилагат оценките на нетно-
то въздействие. Повечето правителства осъществяват постоянен мониторинг 
и контрол по изпълнение на програмите. Твърде малко, дори и в световната 
практика, са сравнителните анализи на разходите и ползите, макар че точно 
този вид оценки доказват икономическата ефективност на изразходваните 
средства по програмите за заетост.

Резултатността на всяка програма се измерва с реализирането на по-
ставените цели. Една програма е ефикасна, когато при своята реализация 
покрива значителна част от целевата група. На следващо място, интерес 
представлява непосредственото въздействие на активните политики върху 
заетостта и равнището на доходите. За изчисляване на нетния ефект върху 
заетостта е необходимо да се установи какъв процент от участниците в про-
грамата са успели да си намерят работа след приключване на участието си в 
нея и колко не биха успели, ако не са включени в нея. Нетният ефект върху 
заплащането се измерва като относителен дял на участниците в програмата, 
които след приключването отчитат по-високи доходи от тези, получавани 
преди включването в програмата. По този начин увеличаването на дохо-
дите се обяснява с включването в програмата. За окончателното измерване 
на ефективността е необходимо да се съпоставят получените нетни ефекти 
върху заетостта и равнището на доходите с направените преки и косвени 
разходи по програмата. Възможно е да се оценят и немонетарни ефекти, на-
ричани често социални [15].
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За да бъде една активна програма напълно ефективна, на макрониво е 

необходимо от получения нетен ефект върху заетостта да се приспаднат стра-
ничните ефекти. По този начин може да се установи чистият нетен ефект или 
истинската значимост на програмата като средство за намаляване на безра-
ботицата и увеличаване на новоразкритите работни места. А като странични 
ефекти могат да се дефинират:

■ Ефект на мъртвото тегло: получените резултати от участието в 
дадена програма могат да настъпят и без участие в нея. Например в 
случая, когато един безработен е нает по програма за субсидирана за-
етост, но би получил същото работно място и без наличието на тази 
програма (на преференция за работодател), се наблюдава ефект на 
мъртвото тегло.

■ Ефект на заместване: такъв ефект настъпва в случаите, когато едно 
безработно лице е наето по програма за субсидирана заетост и полу-
чава работа, която иначе би била дадена на друго, невключено в про-
грамата лице. Нетният ефект в случая е нулев.

■ Ефект на изместване: този страничен ефект се наблюдава по отно-
шение на производствения процес, когато една фирма, ползваща суб-
сидирана заетост, измества от пазара други фирми, които не ползват 
преференции по програмата за субсидирана заетост.

Важността на съпоставянето на разходите с реализираните приходи и 
ползи на всяка програма може да се илюстрира със следния пример. Ако про-
грамата за квалификация и преквалификация на безработните лица и посред-
ническите услуги дават един и същ количествен принос (нетен ефект) за пови-
шаване на заетостта, но средствата, изразходвани за квалификация и преква-
лификация, са два пъти по-големи от тези за посреднически услуги, първата 
програма ще бъде два пъти по-малко икономически ефективна от втората.

Опит в развитие на функциониращ пазар на труда
В продължение на последните десет години, при условията на стагни-

ращо търсене на труд, качествен дисбаланс между търсенето и предлагането 
на труд, висока и устойчива безработица и съществено равнище на бедност 
проблемите на трудовата интеграция на безработните лица от рисковите гру-
пи се задълбочава, главно поради тяхната ниска конкурентоспособност на 
трудовия пазар и слаба гъвкавост в променящата се икономическа среда. Кон-
центрацията на безработни лица от определени рискови групи в определени 
райони и селища създава допълнителни предпоставки за високото равнище 
на безработицата, а като следствие и възникване на социално напрежение.

На фона на промяната в социалната политика по отношение на безработи-
цата, заетостта и социалното подпомагане, настъпили в предприсъединителния 
период и след присъединяването на страната ни към структурите на Европейския 
съюз, обуслови необходимостта от комплексно изследване на обстоятелствата, 
програмите и мерките, които да се прилагат за постигане на глобалната цел.

Активните трансформации в политиките за функциониращ пазар на труда ...



100
В предприсъединителния период и след това като основният инстру-

мент, който се използва, е прилагането на модел на национална програма, коя-
то да обхване голяма част от тези рискови групи. Тази програма е национална-
та програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Детайлният 
анализ на постигнатите цели и ефекти за пазара на труда в областта на заетост-
та е направен в друга наша публикация [16], поради което в настоящия труд 
фрагментираме само върху някои основни изводи от нейното изпълнение.

До момента на стартирането на националната програма „От социални 
помощи към осигуряване на заетост”, организираните и проведените програ-
ми за осигуряване на временна заетост се характеризират със следните по-ва-
жни особености: осигурява се заетост само за определен период от време, след 
което наетите безработни лица отново остават без работа и се регистрират в 
бюрата по труда; предлага се относително еднакъв набор от непривлекателни 
и неквалифицирани дейности, които са свързани с почистване, озеленяване и 
залесяване, поддържане на комуналната инфраструктура.

Същите не спомагат за овладяването на нови и специфични професио-
нални умения; не се предлага придобиването на професионална квалифика-
ция нито чрез практикуване на квалифицирани дейности, нито чрез участие в 
курсове за придобиване на професионална квалификация; негативни нагласи 
на участващите работодатели, които изолират тази рискова група при осъ-
ществяване на подбор из между безработните лица.

Същите характеристики относително се повтарят и по отношение на 
националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. 
И все пак, кое е различното? Отговорът е в това какво предлага програмата, 
каква е мотивацията за включване в нея, кои са силните и слабите страни на 
програмата. Основните моменти в Националната програма „От социални по-
мощи към осигуряване на заетост”, които са важни при оценката на отноше-
нието на безработните лица, потенциални участници в програмата, са след-
ните [2, 6, 10]: програмата предлага заетост при пълен работен ден и пълна 
работна седмица; програмата предлага заетост в определени дейности; про-
грамата предлага заетост в определени дейности при фиксирано заплащане; 
програмата предвижда санкции за отказалите участие.

Доколко са постигнати тези четири основни пункта, се предопределя от 
мотивацията за включване за участие в програмата. Изследванията сочат, че 
преобладаващата част от участниците имат положително отношение към про-
грамата, критичните им бележки са добронамерени, имат ясна идея за първо-
източниците на проблема, показват готовност и желание за сътрудничество. 
Основните изводи, които могат да се изведат, са:

Сред целевите групи, изследвани в социалната оценка, има както готов-
ност, така и желание за включване в Националната програма „От социални 
помощи към осигуряване на заетост”. Сред тях готовността за работа в подоб-
ни програми са по-високи в сравнение със средните за страната. За разлика 
от обществеността като цяло, и от засегнатите групи, социалните работници 
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не са толкова оптимистично настроени за предпочитанията на безработните 
лица на социално подпомагане, с които се срещат. Според техните впечатле-
ния част от тях по-скоро биха предпочели да продължат да получават социал-
ни помощи, а не да работят за минимално заплащане;

В някои от общините (предимно в селата и малките градчета) хората 
по-лесно се включват в програмата и са по-активни, без „анти” настроения. 
Докато в по-големите градове (например Видин) е по-трудно, защото там има 
по-голяма скрита заетост, повече възможности за нерегламентирани и неот-
четени доходи. Затова именно тук има неоснователни откази за включване в 
програмата. Всеобщо е мнението за недостатъчно заплащане по програмата, 
като дори социалните работници посочват по-висок размер от минималната 
работна заплата. Причините за това са, че на хората предварително недоста-
тъчно ясно е казано, че от заплатата се удържат осигурителни вноски, което ги 
заблуждава, че предстои да получат чистата „договорена” сума;

■ като цяло, общественото мнение одобрява рестриктивните норми 
при определяне на социално подпомаганите. В потвърждение две 
трети от интервюираните смятат, че трябва да бъде прекратено полу-
чаването на социални помощи на лицата, отказали включване в про-
грамата. Преобладава мнението, че ефектът на програмата няма да е 
продължителен и влиянието върху конкретната целева група ще бъде 
отчетено само през периода на нейното действие.

От съдържанието на предлаганите дейности по изследваната програ-
ма се появяват едновременно позитивни и негативни последствия за обща-
та нагласа и готовността на безработните за участие в нея. Положителните 
въздействия се идентифицират от привичността на предлаганите дейности и 
близостта им до тези, които продължително безработните лица упражняват 
най-често било, когато успеят да намерят работа на легалния трудов пазар, 
било, когато работят „на черно”. Освен това тези дейности са в модела на пре-
дишните програми за временна заетост и не представляват предизвикателство 
за безработните лица, част от които имат опит в тях, включително и в прякото 
им участие в тях. В този смисъл, те дават възможност на всеки безработен, 
дори на най-ниско образования, да стане пряк участник в програмата.

Тези характеристики на предлаганите дейности стават повод и за кри-
тичното отношение към програмата. Дейностите са предимно неквалифици-
рани и нискоквалифицирани, съдържанието им не предполага придобиването 
на някаква квалификация в хода на работата, продължаване обвързването на 
тази рискова група с упражняването на непрестижен труд, не предполагат из-
ползване на наличния образователен и квалификационен потенциал, колкото 
и скромен да е той. Най-често тези критики са от представителите на общин-
ските институции. Преминаването към практиката заетостта да се осигурява 
от различни работодатели чрез представяне на конкретни проекти за заетост 
допринася за разнообразие на предлаганите дейности и в известна степен 
води до относителното решаване на този проблем. Едно от основните усло-
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вия за ангажиране на потенциалните работодатели с проекти по програмата е 
поемането на определени разходи, които не се поемат от държавния бюджет.

Положителното отношение за програмата се обединява в две посоки: 
създава се заетост, която е временна, но е относително по-продължителна, 
отколкото предишните програми за осигуряване на временна заетост; връща 
безработните лица в системата на организирания труд, създавайки добри ус-
ловия за възстановяване на трудовите навици.

Дефинираните слабости са доста повече и могат да бъдат системати-
зирани в следните направления: програмата създава само временна заетост; 
програмата не променя равнището на квалификация на ангажираните в нея; в 
практическата си реализация свежда заетостта до еднотипни нискоквалифи-
цирани дейности; програмата стартира без предварителна подготовка, при-
бързано и при недобра организация; съществуват непълноти при нейното 
финансиране и недоизяснени обстоятелства с финансовото участие на рабо-
тодателите; предвижда се относително ниско заплащане; подборът на учас-
тниците следва изцяло формални критерии; информираността на различни-
те страни, участващи в програмата, е ниска; няма осъществена добра връзка 
между структурите, отговорни за изпълнението на програмата и участващите 
безработни лица в програмата.

Независимо от посочените слабости, общият извод е, че общата иконо-
мическа оценка на действието на националната програма може да бъде отче-
тена най-реално с намаляване на равнището на безработица в страната. В пе-
риода на изпълнение на програмата то се реализира с 1 до 3%.

Заключение
Извеждането на силните и слабите страни на Националната програма 

„От социални помощи към осигуряване на заетост” позволява да се дефини-
рат схемите на действие за осъществяване на планирания обем на действие 
на програмата, сред които: промяна на регламента на програмата и възмож-
ност за изпълняване на други специфични дейности; осигуряване на държав-
но или друго финансиране, на други средства за дейностите по програмата; 
достъп на частни работодатели до по-широк кръг от дейности по програмата; 
осигуряване на по-добра координация, мониторинг и контрол. И ако три от 
посочените схеми на действие са относително изпълними, при наличието на 
законови и бюджетни ограничения осигуряването на държавно или друго фи-
нансиране за дейности по програмата е не само трудно изпълнимо, но да не 
кажем – неизпълнимо за сметка на държавните ресурси. За да се откликне на 
предизивкателствата на промените в социалната среда и на пазара на труда, 
след приемането на страната ни като член на Европейския съюз, нови възмож-
ности пред пазара на труда и програмите за заетост предоставят европейските 
структурни фондове, което провокира по-нататъшните ни научни търсения. 
Още повече, че това е периодът, който е съпътстван от отрицателните ефекти 
на финансовата и икономическата криза, обхванала света.

Венелин Терзиев, Екатерина Арабска
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ПРОЕКТИТЕ И РОЛЯТА ИМ ЗА ПОДПОМАГАНЕ  
НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В ПРЕДУЧИЛИЩНИЯ 

ПЕРИОД. ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“, ШУМЕН
Виктория Д. Ковчазова

Докторант в ШУ „Епископ Константин Преславски“

PROJECTS AND THEIR ROLE IN SUPPORTING 
PRESCHOOL SOCIALIZATION PERIOD.  

MUNICIPAL FUND „CULTURE“, SHUMEN
Victoria E. Kovchazova

ABSTRACT: In the preschool age children acquire knowledge and skills, norms 
and rules of behavour, explore the world. During this period they enter into the 
system of social relationships and build their social experience.
Attending kindergarten contributes to children’s active involvement in teams and 
provides them an opportunity to expand their social contacts. Personal relation-
ships with close to children phenomena from social life form during this period.
Culture as a social phenomenon, being a system for keeping and transmitting tradi-
tions from one generation to other, contributes to the aesthetic education of children 
in the preschool age. A sufficient part of the common culture is the aesthetic culture. 
It is the foundation on which the content of aesthetic education in the preschool pe-
riod is based. Some of the components of the aesthetic culture start to occur, children 
acquire aesthetic notions and experiences, start to show aesthetic needs.
An object of this issue are some projects, aimed at the aesthetic education of 
the preschool children, implemented in Shumen kindergartens with the financial 
support of „Culture“ Municipal fund.
KEYWORDS: kindergarten, socialization, aesthetic culture, education, projects.

Социализацията е естествен, непрекъснат процес. Социализацията на 
личността се осъществява в процеса на взаимодействие на човека, посред-
ством различни средства и механизми, с многочислени фактори, групи, аген-
ти. (3, с. 58). Историята на човечеството показва, че човекът се отличава от 
останалата жива природа със социалния начин на живот и с произтичащите 
от това мислене, труд, култура.
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В процеса на социализация се овладяват социални роли, междулично-

стни отношения. В обществения живот хората активно упражняват придоби-
тите социални качества, обогатяват ги и по този начин се развиват и усъвър-
шенстват. Именно социализацията е пътят, който е бил следван и трябва да се 
следва, за да се поддържа обществото, културата и съвременната цивилизация 
на високо ниво.

Детството е важен етап от развитието на човека. През този период деца-
та усвояват знания и умения, норми и правила на поведение, опознават света. 
Детето се превръща в мислещ човек, който овладява законите на заобикаля-
щия го свят, превръща се в сила, съзнателно променяща природата и обще-
ството. Навлиза в системата на социални взаимоотношения и натрупва необ-
ходимия му социален опит.

През предучилищния период се осъществяват важни процеси за офор-
мяне на цялостната личност на човека. Посещаването на детска градина до-
принася активното включване на децата в детския колектив и възможността 
за разширяване на социалните контакти. Децата от предучилищна възраст не 
са пасивни по отношение на влиянието на околната среда. Те имат активно 
участие, което се осъществява чрез формиращата функция на неговите дей-
ности (2, с. 3 – 9). През този период се формират личностни отношения към 
разбираеми и близки за него явления от обществения живот.

Културата като обществено явление спомага за естетическото възпита-
ние на децата от предучилищна възраст. Тя обикновено представлява опре-
делена система, предназначена за съхраняването и предаването на ценности 
от едно поколение на друго. Към културата може да се подхожда като към: 
творческа дейност, като адаптивно средство и като средство за приобщаване 
на индивида към съществуващите обществени отношения. Взаимовръзката 
между личността и културата в обществото се отнася пряко до изграждане на 
духовния облик на личността.

Съществена част от общата култура е естетическата култура, която е 
съвкупност от естетически ценности, създадени и използвани от общество-
то (1, с. 82). Естетическата култура е основата, върху която се гради съдър-
жанието на естетическото възпитание в предучилищна възраст. Децата през 
този период добиват естетически представи, имат естетически преживявания, 
проявяват естетически потребности – част от компонентите на естетическата 
култура. Формите, в които се проявяват тези компоненти, са разнообразни.

Обект на настоящото изложение са продукти, възпитаващи естетическа 
култура и реализирани в шуменски детски градини, благодарение на канди-
датстване с проекти пред Общински фонд „Култура“.

Проектът по своята същност представлява добре написан и правилно 
структуриран документ, изработен с цел да убеди източника на финансиране 
да отпусне средства за осъществяване на даден проект, с който се цели разре-
шаване на проблем или нужда. Проектът още се определя като съвкупност от 
координирани дейности с определен времеви период, осъществявани от ин-

Виктория Д. Ковчазова
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дивид или организация за постигане на определени цели: в дадения случай – 
създаване на уникален културен продукт (5).

Общински фонд „Култура“, Шумен е създаден през 2000 година с ясно 
определена цел и приоритети – подпомагане развитието на шуменската кул-
тура, изразено във финансиране на творчески проекти. През годините Фондът 
се утвърждава като фактор за формиране на културната политика в община 
Шумен, като стабилна основа за финансово подпомагане на различни изку-
ства, културни продукти и шуменски творци. Основни принципи в работата 
са прозрачност и равни права за участие на отделни физически или юридиче-
ски лица или организации. Общински фонд „Култура“ предоставя средства за 
финансиране на проекти, които насърчават към: културни прояви и инициа-
тиви с общинско, регионално, национално и международно значение; съхра-
нение, опазване и популяризиране на трайните национални и културни цен-
ности; нови и експериментални форми на дейност; насърчаване на културни 
изяви на гражданите от различните етнически, религиозни и езикови общно-
сти; разширяване на международна културна дейност; разширяване участието 
на деца и младежи в дейности от областта на културата; професионалното и 
любителското изкуство; сътрудничество с цел културен обмен със сродни ор-
ганизации в страната и чужбина(4).

Ръководен орган на Общински фонд „Култура“ е Управителен съвет 
(УС), чийто председател и състав се утвърждават от Общинския съвет. УС 
оценява анонимно проектите по десетобална система по следните критерии: 
художествена стойност, необходимост, устойчивост, иновативност, бюджет. 
Средствата по Фонда са субсидия от бюджета на Община Шумен за съответ-
ната година.

Изключителният интерес към дейността му от страна на физически и 
юридически лица от Община Шумен е неоспорим. Кандидатстващите пред-
ставят проектите си така, че да мотивират подкрепата на Фонда, спазвайки 
утвърдените критерии и самооценката. В хода на годините, от създаването на 
Общински фонд „Култура“ до сега, кандидатстващите все по-качествено пред-
ставят своите проекти, осъзнавайки тяхната значимост, устойчивост, инова-
тивност и европейско измерение. През последните пет години присъствието 
на педагогически колективи на детски градини от Шумен с проекти е осезаем. 
За посочения период одобрени за финансиране са 37 проекта на детски преду-
чилищни заведения, което представлява 13% от общо финансираните проекти.

В община Шумен има детски градини, чиито педагогически екипи са с 
дългогодишен опит в организирането и провеждането на разнообразни ме-
роприятия, с цел приобщаване на децата към културните, националните и 
общочовешките ценности. Тези мероприятия се реализират благодарение на 
финансиране с кандидатстващи проекти. В настоящия труд ще се спра на пет 
проекта, одобрени и получили финансиране от Общински фонд „Култура“ 
през последните три години (2012 – 2014). Те са произволно подбрани, три от 
тях вече са успешно реализирани, два са в процес на реализация.

Проектите и ролята им за подпомагане на социализацията ...
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1. „Сабите на щурчетата“ – проект на Светла Попова, музикален ръ-

ководител в ЦДГ №1 „Звънче“. (2012 г.)
Идеята на проекта е да се направи авторски прочит на печатното про-

изведение на Петя Караколева и продукта да се представи на различни сце-
ни – реална и виртуална. „Сабите на щурчетата“ е музикално-театрална по-
становка, предназначена за широк кръг аудитория. Задачата е да се легитими-
ра посланието „С музика и песен могат да се вършат чудеса“ на регионално 
(представление в Регионална Библиотека „Стилиян Чилингиров“ и участие в 
7-ми детски театрален фестивал „Коломбина“) и европейско ниво (аудитория 
от 19 европейски страни – партньори в международен проект на ЦДГ №1). 
Презентиране на Шумен – кандидат за Европейска столица на културата 2019 
чрез продукта на проекта (пиесата) в Интернет пространството – създаване на 
сайт за междукултурен обмен и диалог „Децата на Шумен творят“.

Цели на проекта: работният процес върху театралната постановка 
да опосредства развитието на интереса на децата от предучилищна възраст 
към музикално-театрално творчество; интериоризиране на комуникативни 
умения, креативност, самоувереност, самоутвърждаване; специфично пре-
откриване на обкръжаващия децата свят, без да се съобразяват със света на 
възрастните, да се предостави възможност за изразят своята уникалност; 
предоставяне възможност на децата да мечтаят, измислят, фантазират, спо-
делят, обсъждат, провокират, мотивират и непрекъснато експериментират в 
дейност; формиране на конкурентни отношения между децата, а също така 
сътрудничество, взаимопомощ и коопериране; отваряне на сетивата и жела-
ние за откриване на себе си и другия, да изразяват себе си и да направят крачка 
към партньора – да печелят доверие, да развиват своята изобретателност и 
разкриват заложбите си; крайният продукт – постановката „Сабите на щурче-
тата“ да достигне до широк кръг европейска публика.

Проектът е с времетраене 6 месеца и обхваща следните етапи: предва-
рителен – подбор на подходяща музика, нейната обработка и запис на подхо-
дящ носител; идеи за хореография на танците; оформление и пространствено 
разположение на сюжета; закупуване и ушиване на сценични костюми и ак-
сесоари; направа на декори; предварителна подготовка на децата – развитие 
на възприятията, музикална сетивност, упражнения за развитие на говорна-
та техника, активизиране на фонационното дишане, подобряване на артику-
лационната моторика; основен – работа с малките актьори – провокиране на 
интерес към творбата, дешифриране на авторовия текст; рефлексивност при 
възприемането – децата сами избират съответстваща и съизмерима роля; им-
провизации и превъплъщение – преструктуриране на собственото психиче-
ско и емоционално пространство; заключителен – реализация на проектната 
идея: поставяне на музикално-театралната пиеса на сцена в Регионална Биб-
лиотека „Стилиян Чилингиров“; участие в 7-ми детски театрален фестивал 
„Коломбина“; заснимане и обработка на филма; създаване на сайт „Децата на 
Шумен творят“; организиране на изложба „Сабите на щурчетата“ с художест-
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вени продукти от проекта; създаване на 3D виртуална изложба в сайта „Деца-
та на Шумен творят“.

Продуктът на проекта „Сабите на щурчетата“ е музикално-театрална 
пиеса, предназначена за регионална и европейска публика.Инициирането на 
нов европейски проект има за цел да популяризира българската литература и 
изкуство, но и да подкрепи кандидатурата на Шумен Европейска столица на 
културата през 2019 година.

2. „Легенда в Шумен – част от пъзела Европа“ – проект на ЦДГ №25 
„Братя Грим“. (2013 г.)

Проектът се реализира във връзка с мотивацията на педагогическият 
екип на детската градина за работа с децата за възпитаване на патриотичен дух 
от една страна, трайна насоченост към изкуствата като цяло, от друга и в кон-
текста на събитията, свързани с кандидатурата на Шумен за Европейска сто-
лица на културата през 2019 година. Целта е да се открие общото и различното 
в митове и легенди от шуменския край с други такива от Европа като в края на 
проекта това културно наследство бъде представено чрез различни форми на 
изкуството. Чрез презентиране на богатството, многообразието и общите чер-
ти на европейските култури ще се насърчи взаимното опознаване на децата от 
детски градини в Европа. Крайният продукт е замислен така, че да съвмести 
и подчертае трите най-големи достойнства на Шумен – чиста природа, богата 
култура и развита култура. Задачи: създаване на продукт с историческо-кул-
турна стойност от деца, който да презентира града пред други европейски гра-
дове; привличане на доброволци от квартала на детската градина, родители и 
специалисти – историци; създаване у децата на чувство за принадлежност към 
богатата култура, изкуство и история на родния град, съизмерими с най-до-
брите такива; разпространяване на продукта в повече от 10 европейски стра-
ни, с които да се популяризира кандидатурата на Шумен за Европейска столи-
ца на културата – 2019. Представянето на проекта в медийното пространство 
ще допринесе за популяризирането на продукта. Основната цел на проекта е 
да се издири и представи нетрадиционно, но интересно чрез видове изкуства 
легенди от нашия регион и да се съпоставят с други такива от Европа. Участни-
ците в проекта са децата от трета и четвърта подготвителна група на детската 
градина като преки участници, а малките – като публика; педагогическия екип 
на градината; семействата на децата; обществени институции. Дейностите са 
разпределени в три етапа: организационен – среща на екипа за уточняване на 
легендите и дейностите, чрез които ще се представят; връзка са партньори от 
други европейски детски градини, запознаване на техните деца със шуменски-
те легенди и обратна връзка с тях – представяне на тяхна такава със сходни 
черти с българската, представяне – популяризиране на предстоящото събитие 
чрез медиите; същинска част – организиране на общо артсъбитие на открито в 
детската градина. Ще се осъществят дейности, свързани с рисуване на „кадри“ 
от легендите, пресъздаване в театрален етюд, изработване в специално ателие 
инсталации от отпадъчни материали; презентиране на слайдшоу. Продукти от 
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дейностите ще бъдат допълнително експонирани в НЧ „Боян Пенев – 1949“, 
Шумен; изпращане на видео клипове и снимки от събитието на партньори и 
приятели от европейски страни, отчитане – изготвяне на съдържателен и фи-
нансов отчет. Времетраене на проекта – 5 месеца. Очаквани резултати от про-
екта: възпитаване в родолюбие, даване на знания за историята на Шумен; за-
познаване с видовете изкуства – театър, изобразителни и приложни изкуства, 
танц; ангажиране вниманието на местни и европейски граждани към канди-
датурата на Шумен за Европейска столица на културата през 2019; празникът 
на детското творчество да бъде достъпен за всички граждани. След приключ-
ване на проекта ще се изгради кът за легендите от региона в детската градина, 
който постоянно да привлича вниманието на всички, които влизат в детското 
заведение. Ще се направи електронен проект чрез мрежата на европейските 
учители, по време на който тези дейности да се повторят, разширят и обменят 
с колеги от други европейски страни. С това ще се допринесе за издигане на 
авторитета на града и привличане на съмишленици.

3. „30 години път през детството към живота“ – проект на ЦДГ №30 
„Дружба“(2014 г.).

Проектът е замислен и реализиран с цел: издаване на книга за историята 
на детската градина, която през 2014 година навърши 30 години от създаване-
то си. Издаването на книгата ще съхрани историята на ЦДГ „Дружба“ и уве-
ковечи хората, свързали името си с детското заведение – директори, учители, 
служители, деца, родители, приятели, спомоществователи, общинско ръко-
водство. Дейностите по проекта преминават през няколко етапа: събиране на 
исторически материал за детското заведение; събиране на снимков материал – 
архивни и съвременни снимки; предпечатна подготовка; издаване на книгата; 
представянето на готовия продукт пред аудитория; популяризиране. Книгата 
представлява интересно четиво, както за всички, съпричастни към живота на 
детската градина, така и към педагози от други предучилищни заведения, тъй 
като дава информация за ежедневието на деца и учители, за творческата дей-
ност и многообразието на идеи на педагогическия персонал.

Финалният продукт – книжното тяло, беше представен в педагогиче-
ския факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски“ през м. декември 
2014 г.

4. „Пчелица пее и танцува“ – проект на ОДЗ „Пчелица“, Шумен (2014 – 
2015 г.).

ОЗД „Пчелица“ е новооткрито детско заведение, което се налага като 
съвременна, високохуманна институция, свързана с отглеждането, възпита-
нието и образованието на деца от 2 до 6 годишна възраст. Децата, които посе-
щават детското заведение, са различни по етнос и култура, но това, което ги 
обединява, е голямото желание за участие в различни културни мероприятия. 
Децата от ОЗД „Пчелица“ искат да изявяват своите танцови и певчески талан-
ти в синхрон с децата от други детски заведения. Целта на проекта е в рамките 
на 6 месеца да се осъществят следните дейности: презентиране на проектната 
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идея пред родителската общност; „Подари усмивка“ – инициатива, съвмест-
на с родителите – представяне на таланти, способности и хоби; създаване на 
детски кът с фолклорни елементи и предоставяне на приказки от български 
автори, подготовка за драматизация; „Аз научих стихотворение“ – изпълне-
ние на творби от български автори пред жури; „Медени гласове“ – надпяване, 
съвместно с членове на местното дружество на пчеларите; „Да танцуваме заед-
но“ – финален концерт на проекта, обединяващ продуктите от всички дейнос-
ти. Поставен в позиция на конкуренция, децата се научават на толерантност и 
уважение към околните. Улеснява се социалното им вграждане в екип и падат 
бариерите от изява пред публика. В различните групови събития децата виж-
дат себе си и другите, чрез вербално и невербално представяне.

Идеята на колектива на ОЗД „Пчелица“ е организиране на фестивал за 
песни и танци, свързани с пчеларството.

5. „От дума на дума“ – проект на ЦДГ №19 „Конче вихрогонче“ (2014 – 
2015 г.).

В обосновката си на проекта колективът на детското заведение засяга 
проблема с влиянието на българските народни приказки за нравственото и ес-
тетическото възпитание и формирането на детската личност от предучилищ-
на възраст. В народните приказки българинът преплита мъдрост, въображе-
ние, радост, тревоги, копнежи. Техните забавни текстове се разкриват древни 
ценности, които са в основата на историческото начало на света. Те засягат 
сериозни теми, важни проблеми на обществото, с които се борим и до днес, 
носят поуки и послания. Проектът „От дума на дума“ на педагозите от ЦДГ 
№19 цели: чрез използването на различни жанрове на българското народно 
творчество да се въздейства емоционално на децата, да им се помогне да опоз-
наят живота и взаимоотношенията между хората и техните постъпки. Българ-
ските народни приказки са добър помощник при възпитаването в морални и 
естетически чувства.

Задачите, които са заложени в проекта са следните: възпитаване в любов 
към книгите и българското народно творчество; активизиране на висока емо-
ционална и мисловна дейност у децата; развиване на речева, изобразителна и 
творческа активност.

Цели на проекта: въвеждане на децата в света на книгите; установяване 
на реалното състояние на възпитателно-образователния процес за запозна-
ване на децата с българската народна приказка като неизменна част от бъл-
гарския фолклор; провокиране на интерес към приказките и поуките, които 
носят; усъвършенстване на уменията на децата да общуват, като проявяват 
речева и пластична изразителност в определена роля; стимулиране на поло-
жителни тенденции в работата на учителите в детската градина и сътрудни-
чеството със студенти, преподаватели от ШУ, колеги от други детски градини 
и училища.

Дейности по проекта: създаване на работни групи и партньорства; ин-
формационна кампания за стартиране на проекта – изработване на постер 
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„Десет причини да обичам българските приказки“; беседи и мултимедийни 
презентации по темата, съобразени с възрастта на децата; гостуване на децата 
от детската градина в детски отдел на РБ „Стилиян Чилингиров“; включване 
на деца, родители и учители в подготовката и реализирането на проекта – че-
тене на приказки, създаване на „Къщичка на книгата“, родителско и детско 
творчество, драматизиране и сценично представяне на приказки; създаване 
на условия за творчески изяви на деца и родители; отчитане на резултатите от 
осъществяването на дейностите от проекта.

Етапите на реализация са шест с обща продължителност 6 месеца. И 
тук, финалът на проекта е концерт-спектакъл „От дума на дума“. Екипът на 
ЦДГ №19 счита, че темата на проекта е актуална, защото живеем във време, в 
което технологиите изместват книгите от домовете и ежедневието на хората. 
Чрез работата по този проект се цели да се насочи детският интерес към кни-
гите и те да станат техни приятели още от най-ранна възраст, за да продължи 
това приятелство през целия им живот.

В съвременното ни житие е много важно регулярно и систематично 
внедряване на иновации в работата на институциите чрез проектна дейност. 
Разгледаните пет проекта на шуменски детски градини притежават иновацио-
нен характер и служат за решаване на нестандартни хрумвания и задачи. Това 
е направило впечатление на УС на Общински фонд „Култура“, който е преце-
нил полезния ефект от тяхната реализация и не на последно място е осигурил 
благоприятен климат за поощряване на педагозите и на децата на Шумен да 
творят.

Проектите на петте детски градини са социализиращи проекти. Преду-
чилищната възраст е тази, в която се полагат основите на човешката личност, 
провокират се интересите на децата чрез естетически потребности и изживя-
вания и се разгръщат техните индивидуални заложби. Обогатява се естети-
ческата им култура. Организирането и осъществяването на иновативни дей-
ности в сферата на културата допълнително създават условия за развитие на 
творческия потенциал на децата в предучилищна възраст, за натрупване на 
компетенции и социализация.
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ПЪТЯТ НА ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ КАТО УЧИТЕЛ
Виолета К. Атанасова

PETKO SLAVEIKOV
Violeta K. Atanasova

Посвещава се на 120-ата годишнина от смъртта  
на Петко Р. Славейков (1827-1895)

ABSTRACT: The research presents the professional path of the famous Bulgarian 
public figure and educationalist P. Slaveikov as a teacher. Places where he taught 
and social and material conditions of his educational practice are revealed.
KEYWORDS: Petko R. Slaveikov, school, teacher

Изследването е финансирано по проект № РД-08-297/12.03.2015 г. от параграф 
на фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”

Видният български поет, журналист и обществен деец Петко Рачов 
Славейков е и дългогодишен учител. Неговият педагогически път не е лек – 
битието му на учител е изпълнено с несгоди и лишения, скитане от град на 
град и от село на село, продължително преследване от страна на гръцки вла-
дици и унижения от местни първенци. В него има многократни прекъсва-
ния и промяна на местоработата, вида училище и образователната степен. 
Педагогическата дейност на П.Р. Славейков не е предмет на настоящото из-
следване. То има за цел да разкрие трудния път на Славейков като учител и 
да изясни контекста, при който той осъществява педагогическата си дейност.

Учителската „история и география“ на Славейков
Началото на педагогическата дейност на Славейков е през 1843 г. в 

Търново, когато, шестнайсетгодишен става частен учител в дома на Цончо 
Казанджията, а три месеца по-късно започва работа в училището в Долна-
та махала. Там той не остава дълго. След два-три месеца търновският мит-
рополит Неофит го прогонва. Причината за това, както и за последвалото 
продължително преследване от страна на владиката, е сатирично съчине-
ние на Славейков за гръцките митрополити Панарет и Неофит (Славейков, 
П., 1979, т.3:7, 9, 161).
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Славейков успява да си намери работа като учител в метоха на църква-

та “Успение Богородично” в Килифарево. Там престоява година и три месеца, 
след което е принуден от местните първенци да напусне селото (Нови:165). 
Следва учителстване в Дебелец – 3–4 седмици, Кованлък – 2 седмици, Церова 
кория – месец, Лясковец – 1 седмица, Бяла – 3 месеца. Неофит успява в крат-
ки срокове да го прогони отвсякъде, където го наемат (Славейков, П., 1979, 
т.3:11-13, 162).

Но той не се отказва, отново тръгва да търси работа и стига до Свищов. 
Въпреки че има вакантно място за учител във взаимното училище и среща под-
крепата на своя учител Емануил Васкидович, Славейков е принуден да напусне 
и това селище пак поради директната намеса на Неофит. Той даже успява да го 
вкара, макар и за кратко, в свищовския затвор. След 6-месечни безплодни оп-
ити в търсене на работа Славейков се завръща в Търново и за известно време 
изкарва прехраната си като казанджия (Славейков, П., 1979, т.3:22).

През 1846 г. успява да започне работа в Севлиево – в Хаджистояновото 
училище, в което пръв прилага на практика модерното за времето взаимно 
обучение. Престоят му и там не е продължителен – 10 месеца. През 1847 г. 
отива в Ловеч, където престоява около година и половина (Славейков, П., 
1979, т.3:24). Следващата година се появява холера. Заплахата от нея принуж-
дава Славейков да напусне Ловеч и той се установява за кратко в Троянския 
манастир. Когато се връща в Ловеч, учителското му място е заето и той зами-
нава за Плевен. Въпреки че има вакантно учителско място, Славейков отно-
во е възпрепятстван, този път от друг гръцки владика – Агапий. Отива във 
Враца, където го назначават за учител. Но Агапий успява да го прогони и от-
там. Работи в Берковица около седмица, след което е отстранен от софийския 
владика Паисий. Владиката даже му предлага 300 гроша обезщетение, за да 
освободи учителското място. Осъзнал решимостта на Паисий да го “премах-
не” от Берковица, Славейков се възползва от предложението, взема парите и 
напуска училището (Славейков, П., 1979, т.3:26–31, 34).

През есента на 1849 г. Славейков се установява за три години в Трявна, 
където е назначен за главен учител. Там е покровителстван от местните вли-
ятелни хора, поради което опитите на Неофит да го прогони се оказват неус-
пешни. Той напуска Трявна през 1853 г., за да стане секретар на плевенския 
владика Доротей, по народност българин, който му обещава да го закриля от 
търновския митрополит (Славейков, П., 1979, т3:34, 35). Натискът на Неофит 
обаче е толкова голям, че Славейков се принуждава да напусне, за да не по-
страда Доротей. Прави опит да започне отново работа в Трявна, но Неофит 
осуетява плановете му (Косев, Д., 1986:54). Опитва да открие частно училище, 
но Неофит се противопоставя и на това (Дафинов, З., 1997:113).

През 1856 г. успява да започне работа като учител в Трявна (Славейков, 
П., 1997, т.3:36–38). Но работата му продължава само месец. Напуска учили-
щето, за да се впусне в борбата срещу омразния му Неофит като член на бъл-
гарската делегация в Цариград. В началото на 1857/58 учебна година при вза-
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имното училище към метоха на българската църква във Фенер, Цариград, е 
отворено класно училище. Славейков получава предложение за работа в него 
и се отзовава на поканата. Но и там не остава дълго. Поради заболяване и 
материална оскъдица той изпраща молби до приятелите си в родния Търно-
во да му намерят работа. Към средата на 1857 г. започва работа като учител в 
Търновското класно училище. Отново се завръща в Трявна като учител през 
втората половина на 1860 г. (Дафинов, З., 1997:117–118, 127, 136, 146).

В края на 1862 г. Славейков е поканен за учител в Ески Джумая (Тър-
говище). Там работи около година. През това време прави опит да си намери 
работа като учител в Шумен, но не успява. След това “проучителства” само 
няколко дни във Варна, тъй като, по мнението на сина му Рачо гръцкият еле-
мент в града е “много силен по онова време, за да може такъв прононсиран 
противник на гърцизма да се задържи дълго време там” (Петко Р. Славей-
ков… в спомените на съвременниците си, 1967:47).

През 1864 г. Славейков заминава за Цариград и остава в столицата 
десет години. Във фокуса на неговата дейност е издаването на вестниците 
“Гайда” и “Македония”, но и двата последователно са спрени от турските вла-
сти. Публикуването на политическата статия “Двете касти и власти“ води до 
окончателната забрана на “Македония” и арестуването на нейния редактор. 
Но тъй като следствието не открива сериозни улики за подривна дейност и 
благодарение на застъпничеството на най-видните българи в Цариград, след 
40 дни престой в затвора Славейков е освободен (Дафинов, З., 1997:296–302). 
Останал отново без препитание, през есента на 1872 г. той започва работа 
като учител в българското училище в Цариград (Дафинов, Д., 1997:305). Го-
дина по-късно под натиска на “старите” от Съвета на Българската екзархия 
е уволнен и изпратен в Одрин със задача да организира българско училище. 
През 1874 г. Славейков открива в Одрин две училища – едно в “чисто българ-
ската махала” Саръкпазар и друго – в махалата “Калето”. Но и там не остава 
дълго – заради гръцки интриги е арестуван и отведен в Цариград. Скоро след 
това е освободен, но не успява да си осигури препитание в полето на общест-
вената, книжовната и педагогическата дейност в турската столица (Дафинов, 
Д., 1997:328, 330–331).

“Уморен и отчаян”, Славейков напуска Цариград и в началото на 1876 г. 
се преселва в Стара Загора. Там работи като учител в мъжкото класно учили-
ще. Опожаряването на града от турските войски през юли 1877 г. го принуж-
дава да се завърне в Трявна, а малко след това отива в Търново (Дафинов, Д., 
1997:328, 343, 368).

След Освобождението той е депутат в Учредителното събрание и Пър-
вото обикновено народно събрание на Княжество България, председател на 
Второто обикновено народно събрание и министър на народното просвеще-
ние и на вътрешните работи в правителствата на Либералната партия с ми-
нистър-председател Петко Каравелов (Косев, Д., 1986:222 – 223, 228 – 229). 
След суспендиране на Tърновската конституция през 1881 г. Петко Славей-
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ков и Петко Каравелов – като противници на този акт – се спасяват от пре-
следване, ставайки учители в Пловдивската гимназия. Там остават почти три 
години.

Учителският път на Славейков е илюстрация на чергарския, изпълнен 
с несигурност и трудности живот на възрожденския учител. Учителстването 
на повече от едно място през периода на Възраждането не е изключение, но 
Славейков е сред учителите с най-богата в „географско“ отношение биогра-
фия (Даскалова, К., 1997:39).

Материални условия на труд
Сведения за възнаграждението на учителския труд на Славейков има 

както в неговите мемоарни произведения, така и в някои запазени договори 
с местните първенци. През първите години на педагогическата си дейност 
той не само че не може да се задържи дълго на работа, а и получава мизерно и 
нередовно заплащане. В Търново е назначен с обещание за 400 гроша за седем 
месеца, но за двата месеца работа му дават едва два бешлика (10 гроша). “Та-
кава беше цената на учителите тогава, начесто така и им заплащаха, както на 
мене, или и два бешлика не виждаха, като ги изпъждаха” – пише Славейков 
(Славейков, П., 1979, т.3:10). Той си припомня с огорчение как при назначава-
нето му в Килифарево са обещавали “печени кокошки и престъргани пити, 
и бъклица вино, а в действителност сух корав комат от някоя клисава пита и 
две-три глави праз лук или скашкавен пресол” му дават, как ходи от къща на 
къща за прехрана, но често си ляга гладен (Славейков, П., 1979, т.3:90). В Бяла 
е частен учител и децата заплащат обучението си, като го “хранят поред”, а от 
църковните дискоси му дават “по някоя пара за харч” (Славейков, П., 1979, 
т.3:11, 13). В Севлиево въпреки сключения договор за 2 500 гроша, той не по-
лучава почти нищо. За това може да се съди от писмото до приятеля му Цвят-
ко Недев, в което пише: “Никому една пара не дават, ни на учител Никола, 
ни на мене чтото и да речем така има място, навили сме си на харча, за хляб 
пари нямаме, обаче не имай грижа” (Славейков, П., 1982:16). За митарствата 
по време на учителстването си Славейков споделя: “Цели шестнадесет години 
аз шетах на този занаят и берекет версин – риза немах, ама гол не останах, 
гладен ходих, ама от глад не умрях” (Славейков, П., 1982:100).

В Ловеч той е назначен за учител в Горното училище с внушителната за 
онова време заплата от 3300 гроша годишно. По този повод пише на приятеля 
си Ц. Недев: “…сега на Димитровден покачиха ми цената от 2 500 на 3 300 за 
година. Понеже мя искаха и от долното училище ми наддадоха, зато и те ми 
покачиха, и съм благодарен премного” (Славейков, П., 1982:14). Там за пръв 
път се устройва добре в битово и социално отношение, като попада в култур-
ната среда на местната интелигенция (Дафинов, З., 1997:66).

Още по-благоприятни са условията на живот в Трявна. На 26 октом-
ври 1849 г. октомври той и тревненският чорбаджия Никифор Даскалов под-
писват “атестат”, според който за обучението на децата Славейков получава 
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5000 гроша годишно, от които 1500 са за иподидаскала (подучител) Никола 
Грънчаров. Тревненци осигуряват на Славейков и квартира в училището 
(Дафинов, З., 1997:74). През следващата година на 26 октомври той подписва 
нов “атестат”, този път за 6 000 гроша годишна заплата, от които 4 000 са за 
него, а 2000 – за подучителя Никола Коюв (Славейков, П., 1982:17 – 18). След 
временното прекъсване на учителстването му в Трявна е назначен отново на 
26 октомври 1856 г. с 5000 гроша годишна заплата (намалена с 500 гроша в 
сравнение с предишния му договор), от които 1500 гроша са за подучителя 
Никола Коюв (Славейков, П., 1978:31-32). Според договора с училищното на-
стоятелство през 1860 г. заплатата му вече е 7 000 гроша (Косев, Д., 1986:64).

Много по-високо е възнаграждението на Славейков в Ески Джумая 
(Търговище) – там годишната му заплата е 12 000 гроша. Това е сред най-ви-
соките заплати в страната, за учителите в класни училища те варират между 
3000 и 12 000 гроша (Даскалова, К., 1997:66; 218 – 222).

В Одрин Славейков поставя условия на Българската екзархия да му из-
плаща по 10 лири месечно, а на помощника му Ф. Симидов – по 3 лири месечно. 
Условията му са приети. Това възнаграждение е високо в сравнение със запла-
щането в турски лири на други учители в класни училища в страната – напр. 
годишното възнаграждение на учител в Търново е 80 т.л., в Разград – 67,5 т.л., 
на Д. Чинтулов в Ямбол – 100 т.л. (Даскалова, К., 1997:221; Доросиев, Л. 1925:77).

Данните за възнаграждението на Славейков за учителския му труд на-
сочват към извода, че то варира в зависимост от: образователната степен, в 
която преподава – във взаимното училище е по-ниско, а в класното – по-висо-
ко; длъжността – по правило главният учител получава по-високо заплащане; 
продължителността на работа без прекъсване на съответното място и впечат-
ленията за постигнатите резултати (придобити обикновено от годишните из-
пити) – в Трявна втората година е по-високо от първата, но след прекъсването 
отново спада; от известността – през последните години Славейков е изклю-
чително популярен покрай обществено-политическата и журналистичестиче-
ската си дейност. Относно възнаграждението, което получава за учителския 
си труд, той не прави изключение от общата тенденция на заплащане на този 
труд през Възраждането. Освен през първите години от учителстването му, 
той получава сравнително високо възнаграждение. Незавидното му финансо-
во състояние през определени периоди от време се дължи на честите прекъс-
вания на работата и периодичната безработица – явление, също често среща-
но през този период (Даскалова, К., 1997:61-62, Димитров, А., 1987:235 – 238)..

Взаимоотношения с обществеността  
и местните училищни власти
Взаимоотношенията на Славейков с местната общественост и училищ-

ните органи на управление в различните селища, в които работи, не са ед-
нозначни. С добронамереността, щедростта, веселия нрав и чувството си за 
хумор той успява да печели приятели; а с дързостта и бунтарския си дух – не-
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приятели и врагове. Най-голяма нетърпимост към него проявяват гръцките 
владици. Чергарският живот, който е принуден да води години наред, ски-
тайки от село на село и от град на град, се дължи на упоритото преследване 
от тяхна страна. В хумористичното си произведение “Гайдуничка. Как съм 
станал гайдар”, публикувано през 1863 – 1864 г. Славейков с чувство за са-
моирония пише: “Чудна и дивна даскалетинка като бях аз из най-напред, а я 
р а (внимание, уважение – б.м.) ми беше по-долен пред владиците, твърде за 
челяк не ме считаха и толкоз на почет не ме имаха” (Славейков, П., 1978:99).

Но и от българите не навсякъде среща разбиране и подкрепа. За обид-
ното отношение на местните първенци в Търново към него Славейков раз-
казва: “Върху миналий си живот аз размислях и правях сравнение със сегаш-
ний си живот – бях учител и що бях, същински не бях освен ратай, аргатин, 
надничар, с тази само разлика, че тези за обидени сматрени звания се подчи-
няваха само на един господар, който ти заповяваше и настаняваше на работа, 
която поне разбираше, а като даскал аз бях ратай на цяло село или на една 
община, като в Долня махала на табаците и на техните съседи, на които благо-
волението мислех, че съм спечелил, а против тяхната добра воля Неофит, без 
да ги пита, ма изпъди и прогони” (Славейков, П., 1979, т.3:89).

Не е много по-различно отношението към него и в Килифарево. Сел-
ските първенци не приемат добре младия учител. Славейков продължава 
тъжната нишка на спомените за живота си там: “Припомнях в какво неза-
видно положение бях в Килифарево, подчинен на селските орачи, на техните 
безграмотни и невежи кметове и попове и на техните грубияни подлизурки, 
как се събираха в одаята ми на метоха да разсуждават за селските си работи, 
без да знаят да мислят и без да умеят да разделят на две мулета кош слама, а 
когато заседаваха и разсъждаваха уж, аз трябваше да изляза вън да седя при 
огъня и кога повикат за огън, да съм готов да подавам на чибукчиите им огън, 
в черните лулички на които често и тютюн нямаше, а само да цвърчат, да не 
съм вътре да ги слушам и да не давам някое мнение, а кога нещо за писмо 
решат да се пише до някого, тогаз да ме викат и да ми разправят всеки по ба-
шка какво трябва да бъде писмото” (Славейков, П., 1979, т.3:89 – 90). Според 
преданията хаджи поп Иван му заявява, че не може да търпи по-учен човек от 
себе си (Петко Славейков. Нови изследвания…, 2003:165).

Показателен за отношението към учителите е един разговор между 
Славейков и местните чорбаджии в с.Михалци, където той прави опит да за-
почне работа. На въпрос на селския първенец какво възнаграждание ще иска 
за работата си, Славейков отговаря: 1000 гроша за една година. “Че много ис-
каш ти” – каза той. “Ний за цялу ляту – прибави друг един от чорбаджийските 
мекерета – плащами на гуйдарю да ни пасе гоедта и па ни му даваме повек от 
двестя грошое, ем дя й то да си гуйдар, а дя й да си даскал: гуйдарю цял ден 
оди да се пиче пу слънциту, тича подир гуедта, дъждо гу иди поняуга, а ти 
жа седиш у килията на сянка, няма дъж, няма вятър…” (Славейков, П., 1979, 
т.3:17). Този разговор създава представа за мнението на селските чорбаджии 
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за учителската професия и отношението към нейните представители. В йе-
рархията на професиите тя е поставена по-ниско от тази на селския говедар.

Местните първенци, които по правило управляват училището, опреде-
лят не само възнаграждението на наетите от тях учители. Често те упражняват 
натиск и относно организацията на обучението, учебните планове, учебните 
средства и др. (Дафинов, З., 1997:62). От писмо на Славейков до приятеля му 
Ц. Недев става ясно, че има проблеми със севлиевци, които се противопос-
тавят на обучението по четене по взаимоучителни таблици: “Като гледам уп-
равите на нашите севлиевци – пише Славейков, – вехна и жълтея, студени 
тръпки мя побиват, поменах аз заради таблиците за парите и да беше отнейде 
да гледаш какво зрелище” – Какво е то? Що е? Кой му е поръчал нему (на дяда 
хаджия) да купува букви (не могат да ги получават таблици, ами букви ги 
викат), что му са биле букви, децата ни си имаха наустници да четат” (Сла-
вейков, П., 1982:13). Той се оплаква на приятеля си, че деспотичният хаджи 
Стоян не му разрешава да напуска делничен ден училището, “за да не съборят 
децата направеното му” (построеното от хаджи Стоян училище – б.м., В.А.) 
(Славейков, П., 1979, т.3:418).

След Освобождението в живота на Славейков също има период, в кой-
то той понася враждебното отношение на управляващите към него. След 
суспендиране на Търновската конституция през 1881 г. заедно с Петко Кара-
велов са подложени на преследване. Забранено им е да се занимават дори с 
педагогическа дейност. По този повод Славейков пише писмо до Константин 
Иречек – министър на народното просвещение. В него изразява болката и 
обидата си от забраната да учителства в свободна България, с което му се 
отнема единственото средство за препитание. Писмото съдържа и обвинение 
към съвременното му българско управление, което според него е по-мрако-
бесно от турското. “Да копая не мога – пише той, – да прося – защо, когато 
имам един занаят, с който мога да се препитавам честно, а може би и не безпо-
лезно… Боят се от моето учителствуване, що ли? … В него време боязливото 
тираническо турско правителство запирало мe е, но не ми е запретявало да 
бъда учител и бил съм почти навсякъде в България, Тракия и Македония, 
па и в самий Цариград. А сега се освободихме уж от турците, а не сме сво-
бодни да бъдем учители даже в някое пусто и затънтено село… Ако моето 
учителствоване е вредително за страната, то злото вече е станало. Аз съм бил 
учител между българите цели 38 години и ако съм ги заразил, заразил съм ги 
вече, тогиз не остава, освен да ме обесите за причиненото зло” (Славейков, 
П., 1982:344).

Не навсякъде Славейков среща неразбиране, унижения и нетърпимост 
от местните власти. Отношенията му с тревненските първенци, особено в 
първите години на пребиваването му в Трявна, са изключително добри. За 
това може да се съди не само по доброто за времето възнаграждение, което 
му определят, а и по правомощията и задълженията, регламентирани в под-
писаните годишни договори. Задълженията на Славейков според “атестата” 

Пътят на Петко Рачов Славейков като учител



120
от 1849 г. са ограничени в рамките на преподавателската и възпитателската 
му дейност. Той се задължава да не напуска училището преди изтичането на 
едногодишния договор; да не отсъства от учебни занятия, освен с случай на 
“нужда и болест”; да провежда редовно училищното обучение, с изключение 
на неделните и празничните дни; да упражнява надзор над поведението на 
учениците не само в училище, а и извън него, включително и в църква (Даска-
лов, Б., 1936:40 – 41). Този договор не регламентира разграничение в правомо-
щията и задълженията на главния учител и подучителя.

През следващата година Славейков получава по-големи правомощия в 
качеството си на главен учител. Според “атестата” учителите се задължават 
да не напускат училището през учебната година; да работят “в единодушие и 
съгласа”, като подучителят работи под ръководството и надзора на главния 
учител; преподаването да е “порядочно” (редовно – б.м.) и да се провеждат 
изпити; в свободното си време учителите са свободни да правят всичко, “без 
да изгубват пристойността на званието, защото са огледало на децата”; в го-
рещите летни дни главният учител решава как да се провежда обучението, 
без да се губи повече от един ден; подучителят няма никакви правомощия 
спрямо “висшите” ученици, право да ги наказва има само главният учител 
(Славейков, П., 1982:17 – 18).

“Атестатът” от 1856 г. заслужава внимание заради определените задъл-
жения и правомощия на главния учител. Изискването към Славейков е след-
ното: “свободно да предава науките, които се предават по сичките училища в 
България, без да са противни на вероизповеданието и правителството”. То е 
формулирано твърде общо и му гарантира значителна свобода, заложена и в 
посочените правомощия: да определя училищните празници; “да не се нато-
варва с никакви външни подлози селски, нито с писма особени”; да се разпо-
режда с учениците си свободно; родителите и роднините на учениците да не 
натоварват учителя с преподаване извън училищното, да не се противопоста-
вят на наложените от учителя наказания на учениците; всичко, необходимо 
за училището, да се осигурява от училищния епитроп “неотменно и незабав-
но”; получава пълни правомощия върху работата във взаимното училище – 
избор на учител, начин на преподаване; всеки месец да получава предплата за 
своята работа” (Славейков, П., 1982:31 – 32). Подобни правомощия се срещат 
рядко през Възраждането. Може да се предположи, че Славейков успява да ги 
извоюва с преподавателската си дейност в предходните години и отличните 
резултати от нея, които стават достояние на тревненската общественост по 
време на годишните изпити.

В Ески Джумая Славейков също намира добър прием. За отношение-
то на гражданите към училището Славейков пише: “Тука правят днес едно 
училище, което го няма никъде по България, за училищата си предстояват 
днес с една удивителна ревност” (Славейков, П., 1982:133). Пристигането на 
Славейков в Ески Джумая е очаквано и свързано с големи надежди. Това е 
отразено в дописка до в. “България”, публикувана на 4 февруари 1863 г. “Г-не 
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Редакторе – пише в нея, – С голяма радост ще ви са похваля с новината, че 
след много мъчнотии, що притеглиха нашите съграждане, за да снабдят учи-
лището с достоен учител, най-сетне сполучиха да доведат господина Петка Р. 
Славейков. Този достоен мъж, щом пристигна на втория ден, тоест Богоявле-
ние, свика градските ни първенци, изложи им добре ползата и успеха, които 
ще произлязат от добре нареденото училище… Всички останаха благодарни, 
и той веднага начена да туря в действие всичко, що бе обещал” (Петко Сла-
вейков. Нови изследвания…, 2003:173).

Месец по-късно в дописка, подписана от всички църковно-училищни 
епитропи, е отразено задоволството от преобразованията, които Славейков 
прави в процеса на обучение. “Училищата ни под управлението на Главния 
ни учител г-н П.Р. Славейков добре успяват, и всинца сме крайно задоволени 
от него” (Петко Славейков. Нови изследвания…, 2003:175). Макар че намира 
“тихо пристанище” и материална осигуреност, Славейков не издържа дълго 
време в скучния, изолиран от обществения и културния живот град. “Градът 
е добър – пише той до неизвестен приятел – и гражданите добродушни и за 
чудо между българите понастоящем согласни, но сам си съм, брайно, търго-
вци добри доста, но хора образовани няма, и това ми е малко тежко, но, от 
страна, се утешавам, че ме барем слушат за всяко добро и дело” (Славейков, П., 
1982:133). Картината на живота в този град се допълва от спомените на сина 
му Рачо. “Изобщо животът в Ески Джумая – пише той, – един преимуществе-
но турски град, беше много затворен, дори и тежък. Баща ми, който бе нави-
кнал да живее открито и да прекарва време с весела дружина, беше много из-
олиран…” (Петко Р. Славейков… в спомените на съвременниците си, 1967:47). 
Една година по-късно отношенията му с местните първенци се влошават и той 
е принуден да напусне града (Дафинов, З., 1997:173 – 174; 177 – 179).

Много благоприятни условия и приятелска среда Славейков намира в 
Стара Загора. За атмосферата в града разказва синът му Иван: “В Стара Заго-
ра той намери град с доста развито общество, с добре уредени и обезпечени 
училища и добри другари учители, млади, пълни с ревност и патриотизъм, 
и такъв радушен и пълен с уважение прием, при това и такива благоприят-
ни условия на живот, щото реши окончателно да се засели в него” (Петко Р. 
Славейков… в спомените на съвременниците си, 1967:38). Славейков успява 
бързо да се впише в живота на старозагорската интелегигенция и става “ръ-
ководител на духовния живот” в града. “В училището и читалището той беше 
най-големият авторитет” – разказва Андрей Тошев (Петко Р. Славейков… в 
спомените на съвременниците си, 1967:105).

Възходящата градация на общественото признание на Славейков про-
дължава и в Пловдив. Според сина му Рачо този период е един „от най-щаст-
ливите в семейно отношение“. Материалните условия са благоприятни, учи-
телският състав е „подбран“ – освен Петко Славейков и Петко Каравелов, 
учители в гимназията са и Иван Славейков, Тинтеров, Китанчев, Горов. „…
Всички те минаваха за образцови учители, обичани не, но просто обожавани 
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от учениците“ – пише Рачо (Петко Р. Славейков… в спомените на съвремен-
ниците си, 1967:65). Средата е приятелски настроена. „…Средствата за живе-
ене бяха достатъчни – спомня си Рачо – и ние си позволявахме лукса дори да 
излизаме на летовище в ближното село Белащица, дето в компания с други 
приятелски фамилии там, а в празнични дни и с гости, прекарвахме интимно 
много весел живот. Па и в града ни бе весело“ (Петко Р. Славейков… в споме-
ните на съвременниците си, 1967:65).

Взаимоотношенията на Славейков с местната общественост и училищ-
ните органи на управление в различните селища, в които работи, са беляза-
ни както от унижения, особено в първите години на учителството му, така и 
от почит и уважение, които успява да си извоюва в резултат на натрупания 
професионален опит, отдаденост на работата и огромната популярност като 
обществен деец, поет и журналист.

Хрониката на учителстването на Петко Рачов Славейков разкрива тру-
ден, но многообразен и пълноценен живот. Това му дава основание в края на 
живота си да напише: “Четиридесет и една, и две години откак съм постъпил 
в служение на отечеството си. От самото почти възраждание на народа ни 
до настоящото положение служил съм безпреривно като учител, публицист, 
писател, вземал съм енергично участие в дългата и упорита борба на черков-
ния въпрос, както и в политическите движения по освобождението на народа 
ни… Може би славни и знаменити някои подвизи да не съм направил, но из-
пълнил съм длъжността си като син на България” (Славейков, П., 1982:423).
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ 
УЧИТЕЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1909 – 1921 ГОДИНА

Виолета Атанасова

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF BULGARIAN SCHOOL 
TEACHERS DURING THE PERIOD 1909-1921

Violeta Atanasova

ABSTRACT: This research presents the rights and obligations of Bulgarian school 
teachers during the period 1909 – 1921 reflected in the normative documents. 
The author analyzes the planned sanctions – stimulation and punishment – as 
means to achieve teachers’ desirable behavior.
KEYWORDS: rules, teachers, rights, obligations, violation, stimulation, punishment.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-297/12.03.2015 г. от параграф 
на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Нормативните документи в областта на българското образование ре-
гламентират дейността на всички свързани с училището лица – учители, уче-
ници, родители, както и органите на управление. Те съдържат изискванията 
към тези лица и методите на въздействие върху тях при тяхното спазване/не-
спазване. Правата и задълженията на учителите са отразени както в просвет-
ните закони, така и в някои подзаконови нормативни документи – инструк-
ции и правилници. В границите на разглеждания в това изследване период 
действа само един просветен закон – Законът за народното просвещение от 
1909 г., който претърпява няколко изменения, най-значителните от които са 
извън тези граници. Този закон отменя предходния, приет през 1891 г. Зако-
нът е разработен от Никола Мушанов, Mинистър на народното просвещение 
в правителството на Демократическата партия.

Според Закона за народното просвещение (4) важно задължение на 
учителите в първоначалните училища е да оказват съдействие за спазване на 
задължителното обучение на децата в определената за това възраст. За тази 
цел от тях се изисква да напомнят на родителите или настойниците, че ще 
бъдат глобени „за всяко полудневно отсъствие“ на ученика, ако не го опра-
вдаят (освен в случаите в случаите на болест, лоши метеорологични условия 
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или “голяма скръб или радост в семейството”) – чл.40. Главните учители се 
задължават да правят списъци на отсъстващите ученици. Ако не изпълняват 
това си задължение или не представят виновните родители и настойници за 
наказание, се наказват дисциплинарно – чл.42.

Като основно задължение на учителите във всички степени училища 
(първоначални училища, прогимназии и средни училища) е изведено изис-
кването да изпълняват точно предписанията на нормативните документи и 
разпорежданията на училищните органи на управление и „да имат примерно 
поведение“ – чл.80, чл.141. Задължават се да преподават максимум 30 часа 
седмично – в първоначалното училище, 25 часа – в прогимназията, 16 – 24 
часа – в средните училища – чл.81, чл.130. Това ограничение на седмичния 
норматив вероятно цели постигане на по-високо качество на обучението. 
Според закона учителите следва да заемат длъжността си в 10-дневен срок от 
получаване на известието за назначение, в противен случай се уволняват – 
чл.83, чл.141. Те нямат право да напускат училището в рамките на учебната 
година, освен в случаите на болест или изпълнение на държавни и граждан-
ски задължения. Нарушителите се наказват с глоба – чл.84 (това не се отна-
ся за учителите в средните училища). Не се позволява отсъствие от училище 
без разрешен отпуск. В случай на „доказана и сериозна болест“ учителят има 
право на платен отпуск до три месеца,. След това се уволнява, „но има право 
на помощ от държавното съкровище, равна на заплатата му за 1 ½ месец“ – 
чл.85, чл.141. Законът предвижда забрана на учителите „да се занимават с за-
наят, търговия и какво да било друго занятие, което пречи за изпълнение на 
длъжностите им, както и да извършват действия, уронващи достойнството 
на службата им, а именно: лихварство, комарджийство, буйство, пиянство, 
разврат, саморазправа, предводителствуване на тълпи, оскърбление вярва-
нията на населението, вземане отговорно място в политически организации 
и всички други действия, забранени и наказуеми по общите закони на стра-
ната“ – чл.82. Чл.89 постановява лишаване от учителски права на „лицата, 
осъдени на затвор от съдилищата за фалшификация, разврат, лъжливо зак-
леване, кражба, злоупотребение на доверие, мошеничество, взятковземане 
и взяткодаване, измама, вземане незаконни такси, укриване държавни до-
кументи или държавни и общински пари, за престъпление против нравите, 
подправяне подпис, лъжесвидетелство, злоупотребение с власт и въобще при 
всички случаи, в които Наказателният закон предвижда лишение от права“.

Законът дава право на мъжете учители в основните училища, които 
„отбиват военната си повинност“, да запазят местата си – чл.86. На учителите 
в средните училища, „които се отличават с трудолюбие и умение в работата 
си“ се предоставя възможност да се запознаят с организацията и провежда-
нето на обучението в учебни заведения в чужбина. По препоръка на учител-
ските съвети Mинистерството може да командирова такива учители за 1 – 2 
години със заплатата, която получават. Те имат право да запазят учителските 
места и „старшинството“ си – чл.143.
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През 1914 г. са публикувани правилници за трите степени на българ-

ското училище – първоначалните училища, прогимназиите и средните учи-
лища. Те отменят предишните нормативни документи – Инструкцията за 
управлението и уредбата на основните училища от 1896 г. и Правилника за 
управлението и уредбата на средните учебни заведения в Княжество Бълга-
рия от 1901 г. Обнародвани са при управлението на Либералната партия с ми-
нистър на народното просвещение Петър Пешев.

В Правилника за народните първоначални училища (7) на преден 
план са изведени задълженията на учителите, свързани с възпитателната им 
дейност. Учителите се задължават „да изпълняват точно училищните закони 
и правилници и разпорежданията на училищните власти, да водят обучение-
то по предписаните програми и инструкции и да имат примерно поведение“. 
Учителската професия се разглежда като несъвместима с определени дейнос-
ти и постъпки. Във връзка с това в & 40 правилникът отразява изисквани-
ята на чл.82 от ЗНП. Необходимо е учителите да полагат усилия не само за 
изграждане, а и за съхраняване на добър имидж. Затова се задължават „да 
живеят задружно“ и да си оказват взаимопомощ за прогреса на училището 
Налагат се забрани да се осъждат един другиго и „да се злословят пред учени-
ците и обществото“, да правят публично достояние чрез пресата „въпроси от 
кръга на служебната им дейност“ – & 41, 42, 68.

Учителят се възприема като „възпитател не само на учениците, но и 
на населението“. От него се изисква да се отнася учтиво към всекиго, да под-
държа близки отношения с родителите и настойниците на учениците си и да 
търси споразумение с тях относно мерките за „нравственото поправяне“ и 
повишаване на успеха на децата им – & 43. Той трябва да пази авторитета на 
родителите, затова му се забранява да прави пред учениците „каквито и да 
било подмятания за родителите им, както и за техните политически, религи-
озни и социални възгледи и дела“ – & 67. Пред учениците следва да е досто-
лепен и да се отнася към тях „благо, учтиво и сериозно“, а „в дисциплинарни 
случаи трябва да бъде сдържан“. Едно от основните задължения на учителя 
е да ги възпитава в добри взаимоотношения (“съгласие“), „да ги приучва на 
ред, чистота, спретнатост в дрехите, тялото, ученическите принадлежности 
и пр.“ Той е длъжен да пази не само своето и на колегите си достойнство, а и 
достойнството на своите ученици. Затова от него се изискваа да избягва упо-
требата на „груби укори, кряскания, присмивания и… оскърбителни думи“. 
Правилникът съдържа изрична забрана на телесните наказания. Не се позво-
лява на учителите „да употребяват“ учениците „за своя частна работа“ – & 44, 
45, 46, 168.

Учителят има и определени задължения, свързани с организацията и 
провеждането на обучението. Преди започване на учебната година той трябва 
да подготви и предаде на главния учител годишно разпределение на учебния 
материал по срокове и месеци, за да се постигне балансирана натовареност 
на учениците през учебната година (“за да има равномерност в занятията на 
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учениците и за да се избегне претрупване и бързане в края на учебната годи-
на“) – & 65.

Правилникът изисква от учителя да се стреми към оптимална и ефек-
тивна организация на учебното време. Той се задължава да бъде в училището 
четвърт час преди началото на учебните занятия и да влиза в клас веднага 
след звуковия сигнал за започването на учебния час. Забранява му се да пре-
късва и съкращава урока или да променя темата му; да се занимава с несвой-
ствени за обучението дейности като четене на книги и вестници, писане на 
писма по време на урока; да прокарва „чрез преподаването си каквито и да 
било свои партийни възгледи“, (т.е., изисква се да спазва принципа за поли-
тическа неутралност в обучението), и да губи времето си „с неотносящи се 
до предмета разговори“ – & 47, 48, 66. Забранява се напускането на учебни 
занятия за получаване на заплата – & 63.

Учителят няма право да отсъства от учебни занятия без предварително 
разрешение. В случай на заболяване той е длъжен да уведоми главния учител. 
Отпуск до 3 дни „по каквито и да е причини“ се дава от главния учител, до 10 
дни „по домашни причини“– от главния учител или училищните настоятел-
ства, до 1 месец – само в извънредни случаи от Mинистерството. През вакан-
циите учителите могат да отсъстват и без отпуск, но са длъжни да уведомят 
инспекцията чрез главния учител за местопребиваването си; задгранични 
пътувания са възможни само с предварително разрешение – & 53, 61, 62.

Те нямат право да дават частни уроци на учениците от своето отделение, 
могат да преподават частно на ученици от други отделения само с разрешение 
на окръжния училищен инспектор – & 49. Това ограничение се налага с цел 
избягване на корупцията сред учителите и запазване на тяхната обективност 
при оценяване на ученическите знания. Пак в тази връзка се забранява да 
приемат от учениците цветя, подаръци или „похвални благодарителни адре-
си“ – & 46. Учителят отговаря не само за обучението, а и за свободното време 
на учениците по време на престоя им в училище. Параграф 47 постановява, 
че през междучасията „учителите трябва да се намират неотлъчно между уче-
ниците си, за да ръководят забавленията им“.

В свободното от учебни занятия време, включително през ваканциите, 
учителят се задължава да се самоусъвършенства професионално, като пови-
шава научната и педагогическата си подготовка. Препоръчва му се „да събира 
топографически, географически и метеорологически сведения, да изучва ико-
номическото състояние на населението и да записва песни, приказки, обреди 
и обичаи, та между другото по този начин да съдействува за всестранното 
изучване на отечеството“. Учителите могат по желание да посещават педаго-
гическите курсове и конференции, организирани от училищните власти; но 
ако са възпрепятствани, са длъжни да уведомят инспекцията – & 71, 70.

В отношенията си към ръководните органи на училището учителите 
трябва да бъдат „вежливи“. Изисква се писмените им изложения, рапорти, 
молби да бъдат написани „чисто и четливо, в приличен тон и форма, без за-
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гатки и двусмислености“. Молби, съобщения и жалби се изпращат по опре-
делен ред – чрез главния учител, който ги препраща до съответните органи 
с мотивирано мнение. В случай, че не получат отговор в едномесечен срок, 
могат да се обръщат директно до съответния орган – & 50, 51. Учителите са 
длъжни да изпълняват разпорежданията на главния учител – & 52. От тях се 
изисква да дават всички сведения, поискани от училищните власти и да под-
държат училищната документация – & 69.

В правилника са включени и специфичните задължения на учителите 
на отделения. Всеки учител ръководи едно отделение, като преподава всички 
учебни предмети в него, главните учители – също. Учителят на отделение има 
следните права и задължения:

• преподава всички учебни предмети според училищния план;
• упражнява надзор върху инвентара в учебната стая и носи отговор-

ност за него;
• води редовно дневника на отделението, като отбелязва отсъствията 

на учениците и причините за тях;
• “записва преподадения учебен материал в материалната книга“;
• разработва седмично и годишно разпределение на учебните часове;
• “следи за поведението на учениците си и вън от училището“;
• дава сведения на главния учител за отсъствията на учениците и „се 

съветва с него за успеха и поведението им“;
• пише предупредителни писма до родителите за отсъствията на децата 

им от училище;
• в края на учебната година подготвя свидетелствата и удостоверения-

та на учениците си и необходимите статистически сведения;
• “следи и взема мерки „ за умственото и физическото развитие на уче-

ниците си и за тяхното възпитание;
• по желание, нарежда индивидуални наблюдения и изследвания „върху 

умствените и моралните дефекти“, които вписва в специална книга;
• разрешава отпуск до 10 дни на учениците си;
• дава на главния учител всички поискани сведения;
• съобщава на главния учител за всички мерки, които предприема по 

своя инициатива, както и за всички по-тежки нарушения от страна на 
учениците;

• с разрешение на главния учител води учениците си на екскурзии;
• придружава учениците си по време на шествия, екскурзии, църковни 

служби по време на големи религиозни празници;
• проверява всяка сутрин чистотата на учениците – & 38.
Учителите в първоначалите училища в една община образуват учител-

ски съвет. Според обхвата на училищата, които ръководят, учителските съвети 
са диференцирани на общи и частични. Общите учителски съвети включват 
всички първононачални учители в общината, а частичните – всички учители 
на „всяко пълноразвито първоначално училище и на клоновете, числящи се 
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към това училище“. Общите съвети се свикват поне три пъти годишно, а час-
тичните – при необходимост (в окръжно № 8318 се уточнява, че е желателно 
най-малко веднъж в месеца учителите да заседават или в общ или в частичен 
съвет). Задачата им е „учебно-възпитателна“ – разискват само въпроси във 
връзка с обучението, възпитанието и уредбата на училището – & 7 – 9, 11.

Правата и задълженията на учителския съвет са 21 на брой, представе-
ни в параграф 12:

• обсъжда приложението на дидактически и методически принципи и 
похвати на обучението, „с цел да има желателно единство в мерките 
и начините на обучението в училищата на общината: Обсъжданията 
стават и въз основа на кратки реферати“;

• “обсъжда дисциплинарни мерки за изправяне на учениците“;
• обсъжда средствата „за подпомагане на слабонадарените деца“;
• определя изпитни и други комисии; изработва програма за изпитите, 

беседите, отчетите, утрата;
• “взема инициативи и мерки за разширение на образованието на въз-

растни лица“ чрез откриване на празнични и вечерни училища и до-
пълнителни курсове;

• полага грижи за обогатяване на училищните библиотеки;
• изказва мнение по въпроси, поставени от училищното настоятелство, 

училищната инспекция и други органи на управление на образованието;
• “изнамира средства за подпомагане на бедни ученици“; грижи се за 

организиране на екскурзии, детски библиотеки и читални, детски ко-
лонии и ученически дружества с учебно-възпитателна цел;

• обмисля средства и начини за осъществяване на по-тясна връзка на 
училището със семейството чрез сказки, утра, вечеринки, дневни за-
бавления и др.;

• избира учебници измежду одобрените от Mинистерството;
• заедно с училищното настоятелство определя бедните ученици, на 

които да се дават помощи – учебници, пособия, храна, облекло и др.;
• разрешава на частни ученици да полагат изпити – за завършване на 

отделение или образователна степен;
• изработва „мерки и правила за вътрешния и външния ред на учили-

щето, според местните условия и нужди“;
• съставя в края на годината годишен рапорт до окръжния училищен 

инспектор, в който представя „спънките за развитието и разшире-
нието на задължителното учение“ и определя мерките за тяхното пре-
одоляване;

• разпределя отделенията между учителите;
• преглежда седмичните разпределения на учебните часове за всяко от-

деление;
• обсъжда въпроси, свързани с поведението, успеха и отсъствията на 

учениците;
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• взема решения за публично опровергаване на „неверни слухове или 

лъжливи сведения“ в печата, които уронват престижа на училището 
или на учителите, и при необходимост решава да иска разрешение от 
Mинистерството за даване под съд на „хулителите и клеветниците“;

• избира книги и помагала измежду одобените от министерството за 
училищните библиотеки – учителска и ученическа;

• “обмисля начини и средства за създаване на училищни градини, из-
бира ръководители и изработва правилник за училищната градина“;

• заедно с училищното настоятелство определя местните празници, на-
чалото и продължителността на нерегламентираните ваканции.

В Окръжно № 8318 до г.г. окръжните и околийските училищни ин-
спектори и всички главни учители на първоначалните училища (5) се 
уточнява, че “Mинистерството отдава твърде голямо значение на тия общи 
учителски съвети и би желало… да не бъдат само съвещателно тяло”, а да се 
превърнат в педагогически съвещания, в които учителите под форма на ре-
ферати да представят своите наблюдения върху методите на обучение и “раз-
ните методически похвати”, както и новостите в педагогическата наука. Пре-
поръката на Mинистерството е в заседанията на общите учителски съвети да 
се излезе от “сухите рамки, в които стереотипно се разглеждат всяка година 
редица въпроси, повечето от административен характер”.

В Правилника за народните прогимназии (6) на преден план са изве-
дени изискванията към учителите, свързани с преподавателската им дейност. 
Те се задължават да преподават предвидения в закона брой уроци седмич-
но, както и да се съобразяват с нормите в правилниците и програмата и с 
„наставленията на директора за всичко, което се отнася до обучението и до 
дисциплината в прогимназията“, да влизат в учебни занятия навреме и да на-
пускат учебната стая веднага след завършването им. След приключване на су-
трешните и следобедните уроци са длъжни да изчакат в класа до напускането 
на всички ученици – &24, 25.

От учителите се изисква „да изпълняват точно училищните закони и 
правилници, разпоредбите на училищните власти“; като и да изпълняват 
„длъжността си точно, добросъвестно и усърдно“. Те отговарят както за на-
рушенията, които са извършили, така и за тези, които са допуснали да бъдат 
извършени – & 29, 30.

Правилникът повелява да се отнасят „с уважение към властите“, и осо-
бено с училищните власти. Към учениците учителите са длъжни да се отнасят 
„кротко“ – & 33, 34.

От учителя се очаква да е носител на висок морал и образец за младото 
поколение, затова се задължава да има „примерно поведение“ – & 29. Учи-
телската професия се разглежда като несъвместима с определени дейности и 
постъпки. Във връзка с това правилникът съдържа и множество ограниче-
ния. Към предвидените за учителите в първоначалните училища забрани се 
добавят следните:
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• да избягват „всякакви грубости“;
• да въвеждат учебници, неодобрени от министерството и неприети от 

учителския съвет; да преподават по „записки“. Изключение се допуска 
за предмети, по които няма учебници на български език, по решение 
на учителския съвет да се дават записки, одобрени от министерството;

• “да преподават частни уроци на ученици от същото училище, освен 
по предмети, слабият успех по които не пречи за преминаване в по-
горен клас“

• да вземат участие в изпита на ученици, които „приготвят“ (частно – 
б.м., В.А.) – &29, 31, 34 – 37, 47, 49, 50.

Правилникът разрешава в места, където няма книжарница, учителите 
да „набавят“ необходимите учебници и учебни помагала и пособия, но не и 
„да спекулират с продажбата им за своя лична сметка“. Търговските отстъпки 
от продажбата на такива стоки се внасят във фонда за подпомагане на бедни 
ученици – & 48.

Учителят отговаря както за обучението, така и за дисциплината на уче-
ниците. Параграф 32 изисква от него да „бди“ за спазване на дисциплината 
в училище и извън него. За тази цел учителите са задължени да дежурят в 
училище по ред, определен от директора. От дежурните учители се изисква 
да бъдат в училище ½ час преди започване на учебните занятия и в междуча-
сията да надзирават учениците в коридорите и двора на училището. По време 
на екскурзии, разходки, църковни и други шествия те винаги придружават 
учениците си. Задължени са да информират „тутакси“ класния наставник, 
ако забележат, че „някой ученик не се занимава добре“ по предмета, който 
преподават – & 45, 46, 51. 

Освен с преподаване и поддържане на дисциплината учителят следва 
да изпълнява и всяка друга работа, съвместима с професията, която му въз-
ложи учителският съвет или директора – & 40.

При отсъствия по уважителни причини учителят е длъжен да уведоми 
директора предварително писмено най-малко един час преди започване на 
учебните занятия. В случай на болест до 3 дни той трябва всекидневно да 
съобщава дали ще присъства, а за по-дълго отсъствие се изисква отпуск – & 
38. През училищните ваканции се задължава да уведоми писмено директора, 
ако „пожелае да замине на някъде“ и да посочи местопребиваването си, а при 
задгранични пътувания уведомява и министерството чрез директора – & 41.

„За по-редовно водене дисциплината и за по-голям ред в възпитателна-
та деятелност в училището“ директорът определя класен наставник за всеки 
клас. Класните наставници се определят за една година измежду учителите с 
най-много учебни часове в съответния клас – & 21, 22.

Параграф 23 отразява задълженията и правата на класния наставник. 
Той е длъжен:

• да търси споразумение с учителите за постигане на оптимална нато-
вареност на учениците – да не им се дава нито твърде много, нито 
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твърде малко работа; да не им се възлагат много задачи за домашна 
работа в един и същи ден;

• да „държи бележки“ за решенията на учителския съвет и следи за точ-
ното им изпълнение. Тези бележки се вписват в класния дневник, за 
да бъдат достъпни за преподавателите;

• да не дава повод за накърняване на авторитета на колегите му пред 
учениците;

• да се отнася към директора в случай, че забележи „някои отстъпления от 
страна на учителите по отношение на дисциплината и реда в класа му;

• да ръководи дисциплината в класа си – преглежда най-малко 2 пъти 
седмично бележките на колегите си „върху прилежанието и поведе-
нието на учениците от класа му“ и взема мерки за „поправянето“ им;

• да инициира мерки, съдействащи за умственото, нравственото и фи-
зическото възпитание на поверените му ученици и служи за „най-до-
бър съветник на учениците си“;

• да следи за редовното посещение в училище на учениците;
• да представя на директора всички необходими сведения за класа си;
• да осъществява контакти с родителите и настойниците на учениците 

от класа си;
• да контролира редовното вписване от учителите на всички бележки 

по успеха и поведението на учениците в съответните книги;
• да подготвя цялата документация на класа;
• да следи за поддържането на хигиената и отоплението в класната стая;
• да упражнява надзор над учениците извън училище и в квартирите им;
• да информира директора за всички „мерки от общ характер“, които 

инициира, както и за всички „важни простъпки“ на учениците от 
класа си;

• да придружава учениците си по време на шествия.
Класният учител има право:
• да дава разрешение за отсъствие на учениците от своя клас в рамките 

на 3 дни;
• да оправдава отсъствията при наличие на документи;
Учителите образуват учителски съвет под председателството на дирек-

тора или неговия заместник. Съветът обсъжда всички проблеми, свързани с 
процеса на обучение:

• избира комисии за провеждане на определените изпити, за ревизира-
не на сметките на фонда за подпомагане на бедни ученици;

• определя по предложение на директора завеждащите сбирките, биб-
лиотекарите, касиера и домакинята за фонда за подпомагане на бедни 
ученици;

• избира учебниците и помагалата измежду одобрените от Mинистер-
ството;

• разпределя средствата за поддържане на сбирките и учебните пособия;
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• определя помощите за бедни ученици;
• разрешава приемане на ученици, превишаващи предвидената в зако-

на възраст;
• в началото на всеки срок определя „с общо съгласие всички домашни 

и училищни занятия на учениците за следния срок и взема мерки за 
въздействие върху слабите по успех и с лошо поведение ученици“;

• одобрява списъците за учебни пособия и книги за библиотеките;
• “разрешава на добри ученици да държат изпит за следния по-горен 

клас, а на репетенти – да потретват същия клас“;
• разглежда молбите за освобождаване на ученици от изучаване на тех-

нически предмети;
• разглежда молбите за приемане на извънредни ученици;
• определя бедни ученици, на които да се дават учебници, учебни пома-

гала и „всякакъв род помощи (за дрехи, храна, лекуване и пр.)“;
•  „произнася се по ученически простъпки и определя дисциплинарни 

наказания“;
• “взема общи мерки за успеха и поведението на учениците“;
• “разглежда въпроси от общ характер по възпитанието и обучението“;
• взема решения за публично опровергаване на „неверни слухове или 

лъжливи сведения“ в печата, които уронват престижа на училището 
или на учителите и при необходимост решава да иска разрешение от 
министерството за даване под съд на „хулителите и клеветниците“;

• изработва мерки и правила „за вътрешния и външния ред на учили-
щето според местните условия и нужди“

• в края на учебната година съставя годишен рапорт до окръжния учи-
лищен инспектор, в който представя желанията си „по поддържане на 
заведението в всяко отношение“

• взема решения за неприсъствени дни за училището (в рамките на три 
дни) – & 11.

В Правилника за народните средни училища от 1914 г. (8) има незна-
чителни изменения в сравнение с разгледания по-горе. Към задълженията на 
учителите е добавено още едно – да отразява в материалната книга накратко 
„що е преподавал и изобщо що е работил в клас“ – &48.

Към задълженията на класния наставник се прибавят още две:
• да свиква всеки срок учителите, които преподават на неговия клас, 

на редовно заседание, на което се определят „с общо съгласие всички 
домашни и училищни занятия на учениците за следващия срок“, как-
то и мерки за въздействие върху изоставащите и с лошо поведение 
ученици. Тези мерки се прилагат след одобрение от директора. Това 
задължение на класния съвет отменя аналогичното задължение на 
учителския съвет, предвидено в предходния правилник;

• да дава при поискване от учител – лекаря сведения за учениците от 
класа във връзка със здравето им, за индивидуалните изследвания, 
които се вписват в специална книга – & 20, т.2, & 21.
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Към задълженията на учителския съвет се добавя: поне веднъж в рам-

ките на учебния срок учителският съвет организира педагогически конфе-
ренции, в които се разглеждат „въпроси по възпитанието и обучението, как-
то и въпроси, които засягат изобщо живота на училището“ – & 8, т.18.

* * *
Прегледът на нормативните документи през разглеждания период на-

сочва към определени констатации и изводи. Акцентира се върху задължени-
ята на учителите и в много по-малка степен са засегнати техните права. Пра-
вата и задълженията им са диференцирани в зависимост от образователната 
степен, в която преподават и наличието/отсъствието на отговорности за оп-
ределено отделение/клас. Правата на учителите през разглеждания период са 
ограничени. Те са лични – право на отпуск по уважителни причини в рамките 
на учебната година – и професионални – да повишават квалификацията си; 
да провеждат частни уроци при определени условия; като членове на учител-
ския съвет имат право да избират учебници и учебни пособия, да определят 
правила за вътрешния ред в училището, да обсъждат дисциплинарни мерки, 
да определят местни празници и др.

Задълженията им, определени в тези нормативни документи, могат да 
бъдат обединени в следните групи:

1. Относно обучението – основните задължения на учителите са свър-
зани с ефективна организация и провеждане на процеса на обучението – под-
готовка за учебните занятия, редовно присъствие в тях, стриктно следване 
на учебната програма, аполитичност на учебното съдържание, повишаване 
на професионалната квалификация чрез периодично участие в конференции. 
Важно задължение, свързано с процеса на обучението, е стриктно водене на 
училищната документация, в която се отразяват присъствието, успеха и по-
ведението на учениците.

2. Относно възпитанието – основните задължения на учителите са 
свързани с постигане на желателно поведение като от тяхна страна, така и от 
страна на учениците:

• относно собственото им поведение – да съответства на отговорност-
та им като възпитатели – да служи за пример;

• относно колегите – да поддържат добри взаимоотношения с тях и да 
пазят своя и техния авторитет;

• относно учениците – те са отговорници за възпитанието на ученици-
те; да се отнасят добронамерено към тях;

• относно родителите – да се отнасят с уважение към тях; първоначал-
ните учители – да осъществяват редовна комуникация със семейства-
та на учениците си;

• относно училищната собственост – учителите на отделение и клас-
ните учители отговарят за материалната база в учебната стая на свое-
то отделение/клас.
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• относно личната и обществената хигиена – учителите на отделение 

отговарят за външния вид и личната хигиена на учениците и хигие-
ната в училищната сграда, а класните учители в горните училищни 
степени – само за хигиената в училище.

Възпитателната роля на първоначалните учители е по-ясно изразена. 
Те имат повече отговорности във възпитателно отношение в сравнение с учи-
телите в по-горните степени, чиито задължения са фокусирани върху обуче-
нието. Но и те, както и колегите им в началната степен, отговарят за поведе-
нието на учениците си не само в училище, а и извън него.

3. Относно управлението на учебното заведение – основните задъл-
жения на учителите са свързани с участието им в учителския съвет на учи-
лището.

Правилниците съдържат и определени ограничения и забрани, детер-
минирани от спецификата на учителската професия – да извършват дейнос-
ти, несъвместими с нея, да приемат подаръци от учениците, да ги принужда-
ват да им вършат частни услуги и др.

През периода 1909 – 1921 година продължава изграждането на българ-
ското образование в рамките на свободна България. Нормативната му уредба 
следва традициите от периода на Възраждането и първите години след Осво-
бождението [1, 2, 3]. Усилията на законодателя са насочени към постигане на 
ефективно обучение и възпитание. Нормативните документи отразяват об-
ществените очаквания и претенции към училището и голямата отговорност 
на учителите, свързана с реализацията на тези очаквания.
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ОЦЕНЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА  
НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  

И ЛИТЕРАТУРА В КРАЯ НА НАЧАЛНИЯ ЕТАП
Виолета Ив. Кюркчийска

STUDENT’S EVALUATION IN BULGARIAN LANGUAGE 
AND LITERATURE AT THE END OF PRIMARY STAGE

Violeta Iv. Kyurkchiyska

ABSTRACT: The national standardized external evaluation is a fact in the 
Bulgarian educational system. It aims not only to show the level in which the 
achieved results comply with the standards but it can also be a useful way to 
improve the educational process. This article comments on the format for evalu-
ation of the childrens’s skills and knowledge at the end of 4th grade in the subject 
Bulgarian language and literature. A tendency to cover the evaluation of the 
childrens’ skills to apprehend texts and not only new knowledge is presented.
KEYWORDS: external evaluation, Bulgarian language and literature, primary 
school age, communication and speaking skills.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 288/ 12.03.2015 г. от 
параграф “Научни изследвания” на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

За да бъде добре балансирана една образователната система, към която 
се стреми да бъде и българската, учебното съдържание, стандартите и дейно-
стите по оценяване трябва да са ясно очертани. Необходимо е обществото да 
е информирано какво ще се преподава в училище и какви знания трябва да 
владеят учениците, обучаващи се в различни образователни степени. Пръв и 
основополагащ е началният етап на основната степен в българското образова-
ние. Етап, в който се поставят основите на формирането на учениковата лич-
ност, която е главна ценност в образователната система и всяка идея трябва да 
бъде осмисляна през призмата на тази ценност. Периодът от 1. до 4. клас е вре-
мето на овладяване на новите за учениците речеви дейности- четене и писа-
не, които са основополагащи в обучението. Чрез ограмотяването се формират 
комуникативните компетентности. Придобиването и усъвършенстването им 
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са основна цел на целия начален етап на основно образование, защото изуча-
ването на езика като функционираща система е условие, но същевременно и 
средство, реална основа за ефективно организиране на цялостния образова-
телно – възпитателен процес

Въпросите свързани с оценяването на постиженията на учениците, ста-
ват все по-актуални. Тяхната значимост произтича от факта, че резултатите са 
определящи за качеството на образованието. Последните са основа за създава-
не на работещи модели и педагогически практики, за планиране и оптимизи-
ране на учебния процес. Контролът и оценката на постигнатите в образовател-
ния процес резултати са едно от най-важните условия за постигане на равен 
достъп и качествено образование, които са основна цел на Националната про-
грама за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание 
и подготовка. Оценяването става средство, чрез което се постига ефективна и 
обективна връзка между всички участници в образователно-възпитателния 
процес. То цели не само да установи степента, в която постигнатите резултати 
съответстват на установените стандарти, но е и инструмент за търсене на ре-
шения относно усъвършенстване процеса на обучение.

Отсъствието на национална система за външно оценяване не позволя-
ва да се съизмерват постиженията на учениците от един випуск в различни-
те училища (изводи за качеството на преподаването в училището, както и за 
качеството на работата на отделния учител) и да се съпоставят резултатите 
на учениците от различни випуски (изводи за тенденциите в развитието на 
качеството на образованието в национален мащаб)(проект на Стратегия за 
външно оценяване, 2004).

В тази връзка през 2004 година се разработва проект на Стратегия за 
външно оценяване степента на постигане на Държавните образователни изи-
сквания (ДОИ) за учебно съдържание (УС) в края на началния етап (4. клас) и 
в края на основната образователна степен (8.клас) по културно-образовател-
ните области „Български език и литература„ и „Математика, информатика и 
информационни технологии“. Чрез нея се цели преодоляване на субективизма 
в оценката на индивидуалните постижения на учениците; създават се усло-
вия за реална оценка на степента на постигане от учениците на ДОИ за УС, 
както и на възможностите за тяхната корекция. Такава система ще осигури 
на учениците справедлива оценка на постигнатите от тях резултати в проце-
са на обучението им в българското училище. От друга страна, ще допринесе 
за достоверна информация относно съответствието между реалните знания 
и умения на българските ученици и определените в ДОИ за УС знания и уме-
ния, които те трябва да са придобили след завършването на определен етап 
или образователна степен. Тази постановка е в съответствие с Наредба № 2 на 
МОН за учебното съдържание, където според §1 „Държавните образователни 
изисквания за учебно съдържание се прилагат в съответствие с въвеждането 
на учебния план и се изменят след оценяване на тяхната приложимост“ (ДВ, 
бр. 48/2000).
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Външното оценяване на учениците от 4. клас се осъществява чрез изпит-

вания за установяване постигането на очакваните резултати от обучението, 
определени с държавните образователни изисквания за учебното съдържание 
по: Български език и литература, Математика, Човекът и природата и Човекът 
и обществото. То се провежда в държавните, общинските и в частните общо-
образователни училища по чл. 26, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 6, т. 10 и т. 12 от Закона за 
народната просвета.

Предмет на настоящото изложение е измерването на знанията и уме-
нията на учениците в края на началния етап по български език и литература 
(БЕЛ), защото те са с приоритетно значение в началното училище. С часовете 
по БЕЛ започва процесът на усвояване на писмената реч. Овладяването на но-
вите за учениците речеви дейности – четене и писане – са основополагащи в 
обучението. Придобиването и усъвършенстването им са основна цел на целия 
начален етап на основно образование, защото изучаването на езика като функ-
ционираща система е условие, но същевременно и средство, реална основа за 
ефективно организиране на цялостния образователно възпитателен процес.

Реформата в обучението по български език и литература с цел по-успеш-
но формиране на комуникативните компетентности и практики на ученика 
определя и четирите ядра на учебно съдържание. Със старта на ограмотява-
нето (1.клас), в тясна връзка с развитието   на социокултурната и езиковата 
компетентности (Ядра 1, 2) на ученика, започва превръщането на говорене-
то и слушането в средства за устно общуване (Ядро 3). Водещото звено обаче 
е овладяването на речевите дейности четене и писане като нови средства за 
писмено общуване (Ядро 4). В края на 4. клас учениците „трябва да са овладе-
ли определен обем от знания, умения и отношения, формиращи езиковата и 
литературната компетентности, чрез които се достига до определено равнище 
на комуникативно-речеви компетентности, на социокултурна компетентност. 
От друга страна – социокултурната компетентност съдейства за развитието на 
езиковата и литературната компетентност и заедно с тях се проявява и форми-
ра в комуникативните практики на устно и писмено общуване” (МОН, 2004).
Това определя комплексния характер на учебния предмет „Български език и 
литература”, което предполага в края на 4. клас измерване както на езиковите 
и литературни знания, така и на комуникативно- речевите умения.

През учебната 2006/2007 г. Министерството на образованието и науката 
за първи път организира външно оценяване на знанията и уменията на уче-
ниците от 4. клас. (независимо, че през 2010 година се въвежда Националната 
програма за национално стандартизирано външно оценяване). Целта на про-
верката е чрез еднакъв за всички ученици в страната изпитен инструментари-
ум (тестови задачи) обективно да се оцени нивото на усвояване на знанията 
и уменията по съответния предмет. Тестът по БЕЛ включва текст за диктовка 
и 15 въпроса с избираем отговор. Условието при тях е поставено като въпрос. 
Има три възможности за отговор, от които точно един е правилният отговор. 
Той не зависи от субективна преценка. Останалите отговори са дистрактори. 
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Ако през 2007 година два от въпросите са свързани с текста от диктовката / 
Кое е най-подходящото заглавие за текста от диктовката? Какъв е видът на 
текста?/, през 2008 те се увеличават на пет (1.Кое е най-подходящото заглавие 
на текста? 2. Какво преобладава в баснята? 3. Какво е значението на думата 
пъргавина в текста? 4. Коя от изброените думи е синоним на определили? 5. 
Кое от изреченията най-точно изразява поуката от баснята?), а през 2009 и 
2010 те са четири. Това е така наречената поредица от зависими задачи, които 
в обучението по БЕЛ са комуникативни (рецептивни) упражнения за възпри-
емане и разбиране на текст (Георгиева, 2002). За пръв път през 2011 година 
се въвежда задача с отворен кратък отговор (Защо лисицата иска да отмъ-
сти на вълка? Посочи една причина от текста.), а през 2012 вече присъства 
и задача с разширен свободен отговор (За какво служат зъбите на глигана?). 
Включването на задачи, свързани със смисловото интерпретиране на текста, 
засилва присъствието на рецептивни упражнения в теста за външно оценява-
не. Така се обезпечава Ядро 4: Социокултурна и езикова компетентност,  
писмено общуване.

От 2013 година форматът за външно оценяване по БЕЛ е нов. Състои се 
от два компонента: първият е писане на текст под диктовка, а вторият вклю-
чва 11 въпроса, от които 7 са комуникативни рецептивни упражнения, свърза-
ни с даден текст (художествен или научнопопулярен), а останалите четири са 
предкомуникативни упражнения за разпознаване на езикови явления и линг-
вистичен анализ. Възниква въпросът: Какво налага тази промяна? Учебното 
съдържание като дидактическа категория включва знания, умения и отноше-
ния, които се измерват чрез постигнатите от учениците резултати във връзка с 
поставените цели (Георгиева, 2005). В обучението по БЕЛ в начална училищна 
възраст, знанията са от областта на фонетиката, лексикологията, морфологи-
ята, синтаксиса, текстолингвистиката. Чрез тестовото оценяване преди 2013 
година се измерват именно тези знания и овладяване на правописната и пун-
ктуационни норми. Уменията за възприемане на текстове остават встрани от 
измервания конструкт, а те са основа цел не само на обучението по БЕЛ, а на 
целия начален етап на образование. Това са уменията, които са необходими за 
часа по Човекът и обществото, Човекът и природата. Независимо от вида 
на текста (художествен или научнопопулярен), е важно неговото смислово 
интерпретиране, осигуряващо по-голяма дълбочина на разбирането му. Чрез 
включване на рецептивни упражнения се измерват именно уменията за въз-
приемане на текст.

Така създадените тестове (до 2013 година) оценяват учениците на ниво 
«знание”, „разбиране” и „приложение” (Таксономия на Bloom), а уменията за 
анализ, синтез и оценка не се измерват. Това, че ученикът може да изброява, 
дефинира, назовава, определя, идентифицира (ниво знание), или пък срав-
нява, разграничава, обобщава, систематизира, структурира (ниво разбиране) 
не означава, че е постигнал всички очаквани резултати на ниво учебна про-
грама. При писане под диктовка ученикът прилага изучените правописни и 
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пунктуационни норми в нова ситуация. На това равнище ученикът знае кога 
и как да приложи дадени лингвистични знания, за да достигне до решението 
на конкретната задача.Ако при разбиране връзките, които следва да се открият 
са вече изучени, а обобщенията, които се правят, изискват само трансформа-
ция (превод, пренос) на полученото вече знание, то при анализ връзките са 
неявни, дълбочинни и резултатът е ново съждение (извод, умозаключение). И 
при двете познавателни равнища често се налага сравнение, класификация и 
обобщение. Ограниченото използване на тестови задачи за синтез и оценка са 
не само трудни за оценяване, но и неприложими в начална училищна възраст.

В учебните програми по БЕЛ в раздела „Специфични методи и форми 
за оценяване на постиженията на ученика” (МОН, 2004) като последни са по-
сочени тестовите задачи. Може би това последно място ги омаловажава и не 
им е отредило много време в рамките на урока. В ежедневната си практика 
учителят по БЕЛ използва диктовки, препис, конструиране на различни по 
цел на изказване изречения, промяна формата на думата, задачи за редактира-
не, продуктивни упражнения за съставяне на кратки текстове и др., но рядко 
тестови задачи. След като тестът е основна форма за оценяване на знанията и 
уменията на учениците, би трябвало той да се използва перманентно за полу-
чаване на обратна връзка. Нещо повече – присъствието на тестовете във всеки 
час – независимо дали урокът е за нови знания или за затвърдяване и упраж-
нение – е задължително. Така у учениците се изграждат умения за работа с 
този формат за оценяване.

В последните редакции на учебници по БЕЛ, в края на всяка тема вече 
присъства по една тестова задача. Но тя не е достатъчна и затова препода-
вателят е необходимо да съставя такива, съобразно изучавания езиков или 
литературен материал. Работата с тестови задачи предполага добри познания 
за теста като инструмент за измерване и числово описание на познавателен 
конструкт. Съставителите им трябва да са специалисти в предметната област. 
Необходимо е да познават учебните програми, стандарти, ядра и очаквани ре-
зултати, както и основните правила за конструиране на тестови задачи. Неви-
наги добре обмислените съдържателни идеи се представят с добре структу-
рирани тестови задачи. За да се разбере какво точно знае (не знае) ученикът, е 
необходимо:

➢ да се измерва единствен факт, понятие, принцип, а не няколко(ако за-
дачата измерва няколко езикови явления, не е възможно да се устано-
ви какво не знае ученикът, ако не я е решил правилно);

➢ да не се пита прекалено специфично или общо съдържание, както и 
такова, свързано с личностно отношение;

Това изискване се отнася за тестови задачи с рецептивен характер.
➢ да не се използват похвати, с които се подвежда ученикът;
➢ задачите да са независими една от друга.
Това са малка част от правилата за съставяне на тестови задачи, които са 

обект на друго изложение.
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НАЧАЛНОТО ОГРАМОТЯВАНЕ КАТО ЕТАП  
ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  

И ЛИТЕРАТУРА ПРИ ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ 
ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ

Виолета Ив. Кюркчийска

ELEMENTARY LITERACY BY STAGE OF TRAINING  
IN BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE AMONG 
CHILDREN WITH SPECIFIC LEARNING DIFFICULTIES

Violeta Iv. Kyurkchiyska

ABSTRACT: Initial literacy is an initial stage of mastering reading and writing 
in which the child absorbs code transition from logos to the sound form of the 
word as a semantic unit (reading) and the other way – from graphics to sound 
form. Literacy of students both these who don’t have special needs and those 
with specific learning difficulties (SOT) is a complex and long-lasting process of 
mastering the basics of reading and writing.
KEYWORDS: Initial literacy, children specific learning difficulties, reading, 

writing

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 288/ 12.03.2015 г. от 
параграф Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Ограмотяването e с приоритетно значение в началното училище. То е 
цел не само на обучението по български език и литература, но и на всички 
предмети от останалите културно – образователни области. Значимостта му 
произтича от факта, че с него започва процесът на усвояване на писмената 
реч. Овладяването на новите за учениците речеви дейности- четене и писа-
не, са основополагащи в обучението. Чрез ограмотяването се формират ко-
муникативните компетентности. Придобиването и усъвършенстването им са 
основна цел на целия начален етап на основното образование, защото изуча-
ването на езика като функционираща система е условие, но същевременно и 
средство, реална основа за ефективно организиране на цялостния образова-
телно -възпитателен процес.
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Реформата в обучението по български език и литература с цел по-ус-

пешно формиране на комуникативните компетентности и практики на учени-
ка определя и новия комунитивен профил на ограмотяването като компонент 
на единния учебен предмет. Според ДОИ за учебното съдържание обучението 
в І и ІІ клас поставя основите на устната и писмената реч на учениците. Със 
старта на ограмотяването, в тясна връзка с развитието  на социокултурната и 
езиковата компетентности (Ядра 1, 2) на ученика, започва превръщането на 
говоренето и слушането в средства за устно общуване (Ядро 3). Водещото зве-
но обаче е овладяването на речевите дейности четене и писане като нови сред-
ства за писмено общуване (Ядро 4). В дискусии, започнали след обявяването 
на 1990 г. за Година на грамотността, се предлага стандартът за грамотност да 
се определя не чрез образователен минимум, а чрез „образователен оптимум“.

Ограмотяването на учениците, както на тези в норма, така и на тези със 
специфични обучителни трудности (СОТ) е сложен и продължителен процес 
на овладяване на основите на четене и писане. Този процес продължава 1.6 
год – 2 г. и се осъществява в първите два класа на началното училище. Това е 
залегнало и в Държавните образователни изисквания за учебно съдържание.
(ДВ, бр.48 ОТ 2000 г.). В този смисъл грамотността се усвоява в І и ІІ клас, т.е. 
учениците са ограмотени в края на втори, началото на 3 клас. Следователно би 
трябвало да се диференцират понятията грамотност и начална грамотност, 
за да се очертае спецификата на методиката на ограмотяване.

Началното ограмотяване е един начален етап от овладяването на чете-
нето и писането, при който детето усвоява кода за преход от графичните зна-
ци към звуковата форма на думата като семантична единица(при четенето) и 
обратно – от звуковата форма към графичната. През този етап вниманието на 
децата е заето с кодиращи и декодиращи дейности, свързани със звуковете, 
сричките, думите. На един следващ етап четенето и писането са постигнати 
като средство за писмена комуникация – тогава може да се приеме, че учени-
ците са ограмотени. Следователно началната грамотност се усвоява в пероида 
на началното ограмотяване, а грамотността като феномен се постига в края на 
ІІ клас, началота на ІІІ клас.

Учебната програма (Учебна програма по български език и литература 
за І клас, „Аз Буки“, бр.4, 2002 г.) разглежда началното ограмотяване като пъ-
рви етап от обучението по български език и литература в първи клас.Той е с 
продължителност около 6 месеца. При деца със СОТ може да продължи до 
края на учебната година. Началното ограмотяване е с хорариум от 7 часа сед-
мична натовареност, като 3.5 –четене и 3.5 писане. Като част от единния про-
цес на обучението по БЕЛ началното огрямотяване има интегрален характер – 
освен задачите, свързани с четенето и писането, то решава в единство всички 
останали задачи по БЕЛ. Така 2 часа от тези 7 са предвидени за езиково обуче-
ние, 1.5. за формиране на комуникативно-речеви умения; 0.5 ч. – извънкласно 
четене; и 3 часа за литературно обучение.

Началното ограмотяване протича в два етапа: подготвителен и основен.
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Подготвителният етап е с продължителнаст от 2 до 4 седмици. За де-

цата със СОТ може да се удължи до 10 – 12 седмици. Основната цел на под-
готвителния период е да се създадат предпоставки на обучението по четене и 
писане, които се изразяват в:

➢ Създаване на мотивационна основа за овладяване на четенето; за-
познаване на емпирично равнище с езиковите единици – звук, срич-
ка, дума, изречение, текст; формиране на начални умения за словен, 
сричков и звуков анализ;

➢ Развитие на пространствените ориентации; развитие на зрител-
но-двигателната координация; запознаване с елементите на ръкопис-
ните букви; положение на тялото; ориентиране в графичната мрежа 
на тетрадката.

Основни методически похвати в подготовката за писане са: рисуване, 
дорисуване на картини и фигури, оцветяване, повтаряне по пунктир, защри-
ховане, писане елементи на буквите. Улесняването на първокласниците при 
писане става чрез:

– даване на образец в началото на реда;
– използване на «копирния метод» – повтаряне на написаните с бледа 

или прекъсната линия образци;
– използване на «трасиращия метод» – елементите са започнати, да-

дени са и опори, които трасират движенията на ръката.
➢ Работа по развитие на комуникативно-речевите умения.Насочена е 

към успешното общуване – говорене и слушане. Цели речевата изява 
на детето като участник в конкретна речева ситуация в новата му со-
циална рола на ученик. Постига се чрез монологични и диалогични 
форми на устната реч- съставяне на кратки разкази – по преживява-
не, по серия от картини, по наблюдение.

Основният етап е с продължителност 20 – 24 седмици. Той включва об-
учение по начално писане и начално четене, които се осъществяват в синхрон. 
Има за цел: запознаване на звуковете и буквите и начално формиране на деко-
диращи умения за четене на думи, изречения, текст; запознаване с ръкописни-
те букви, начините им на свързване в думи и формиране на умения за четливо 
и вярно писане на думи, изречения, кратък текст (2 – 3 изречения).

За правилното протичане на основния етап на ограмотяване има значе-
ние редът на изучаване на звуковете и буквите. Теоретично три са основните 
принципа на подреждане на звуковете и буквите за изучаване в периода на 
началното ограмотяване: 1. «по трудност»; 2. «според фонемната система на 
езика» и 3. по «честотност» – фреквентност;

От 2002 год. се изучават според фонемната система на езика: гласни, со-
норни съгласни, глайд й, съгласни в корелативните им противопоставяния по 
звучност – беззвучност:б-п; х-няма звучен корелат; щ, ю, я, йо, ь, ьо.

За изучаване на един звук и неговите букви се предвиждат по 4 урока: 
урок за запознаване със звука и печатните му букви; урок за писане на малка 
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ръкописна буква; урок за затвърдяване на звука и упражнение в четене; урок за 
писане на главна ръкописна буква. Този вариант от уроци се прилага за всеки 
звук. След група от звукове и техните букви – гласни, съгласни се предвижда 
обобщителен урок.

Езиковата пропедевтика през основния етап на началното ограмотява-
не е свързана със запознаване на емпирично равнище с гласни – съгласни зву-
кове, азбука, корелативни противопоставяния на гласните – тесни/широки, на 
съгласните-звучни/беззвучни, на несъоттествие между изговор и правопис на 
думи със звучен съгласен в края.

Литературната пропедевтика е свързана с това, че в основния етап на 
начално ограмотяване не трябва само да се цели декодирането, но и разбира-
не на прочетеното. Необходимо е първокласниците да се запознават с широк 
кръг книги, да се използва методът «четене – разглеждане».

Работата по развитие на комуникативно-речевите умения продължа-
ва, като новият момент е прибавяне към формите на устната реч (говорене и 
слушане),тези на писмената – четене и писане. Правят се: преразкази, съчине-
ния описания.

Началното ограмотяване при деца със СОТ се осъществява по анало-
гична методика, но като се имат предвид затрудненията, които изпитват и се 
провежда съответната корекционна дейност. За целта е необходимо познава-
нето на онези специфични особености, които настъпват във висши психични 
процеси като внимание, памет, мислене. Те изпитват затруднения при слуша-
не, възприемане, разбиране, запомняне и използване на информация- дейнос-
ти както при четенето, така и писането.

Децата със СОТ не успяват да изпълняват инструкциите на учителя и 
не постигат очакваните резултати на ниво учебна програма. В англо-езичните 
школи се използва понятието „learning disabilities“, превеждано като обучител-
ни трудности. Това са трудности в следствие на слухови, зрителни проблеми, 
емоционални разстройства, поведенчески проблеми или влияние на средата. В 
по-обяснителен аспект се използва „специфични нарушения на способността 
за учене“ при съхранени сензорни входове, съхранен интелект и възможности 
за адекватно обучение. В нормативната база се налага понятието „обучителни 
трудности“.

В тази връзка е необходимо да се познават очакваните резултати, които 
са заложени в учебните програми, които съответно за двата етапа са:

При подготвителния етап очакваните резултати са свързани с уменията 
за вкючване на учениците в монологични и диалогични форми на устната реч, 
ориентиране в условията на конкретна речева ситуация. Овладяване елемен-
тите на буквите и умения за координиране движенията на пишещата ръка.

Очакваните резултати в края на основния етап на ниво учебна програма 
са свързани с уменията на учениците да си служат с езиковите единици (звук, 
буква, дума, изречения – съобщителни и въпросителни, текст) при устни и 
писмени форми на общуване; да четат и разбират прочетеното да пишат гра-
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фически правилно и четливо; да овладеят правописа на думи със звучни съ-
гласни в края. Да записват начало и край на изречение.

Децата със СОТ не успяват да постигнат посочените очаквани резулта-
ти, в резултат на особеностите в развитието на висшите корови функции: гно-
зис, праксис, памет, мислене, кодиране и декодиране на информация, речта. В 
случая са от значение последните, тъй като началното ограмотяване е сложен 
процес на кодиране и декодиране на информация.

Сред трудностите в обучението на първо място по честотност са нару-
шенията в четенето и писането (т.е. на писмената реч). Устойчиви (трайни) на-
рушения на писмената реч може да има и при деца с нормален интелект, запа-
зена устна реч, пълноценен слух и зрение, при които обаче има неизграждане 
на някои частни (допълнителни) психични процеси. В същото време това не се 
изразява (проявява) в ежедневните дейности на децата, но създава сериозни 
препятствия при усвояване на четене и писане.

Специфичните нарушения на четенето (дислексии) са състояние на уст-
ния език. Често дислексията се съпровожда от нарушения на устната реч. Ди-
слексията не е вид умствено изоставане, нещо повече- понякога при наличи-
ето ѝ се наблюдават феноменални способности в други направления. Хората 
с дислексия не правят еднакви грешки. Те правят, обаче, еднакви по смисъл 
грешки, например:способност да четат дума на една страница, но на другата 
не могат да я разпознаят; познават писмената форма на една дума, но не могат 
да я разпознаят в гласов вид.

Най-чести грешки, които децата допущат, са: замени на гласни (вода – 
вада, пиша-пуша), замени на съгласни, близки по слухово-произносителни 
признаци (т – д, г – к, ж – ш – там – дам, кора-гора, кажа-каша), както и по гра-
фическа близост „б“ с „д“ или „н“ с „п“; добавяне на гласни при струпване на 
съгласни (врата – варата), разместване на звукове в трудни думи. Обикновено 
децата с дислексия се отличават от недислексиците не по наличие на специ-
фични грешки, а по техния брой и устойчивост (постоянни грешки). Много от 
децата четат с налучкване (налучкващо четене) – с опора върху началната част 
от думата, а не на контекста (мога-моля). Често се наблюдава механично чете-
не – без разбиране на прочетеното. В същото време не се забелязва пряка за-
висимост между техниката на четене и степента на разбиране на прочетеното

Недостатъчното осъзнаване на звуковата страна на думата пречи на ус-
вояване на звуко-буквената символика. Ако към това се прибави слабата меж-
дуанализаторна интеграция и междусензорен трансфер, слаба зрително-мо-
торна координация при изобразителната дейност – букварният период може 
да се разтегли в години.

Писмената реч е гъвкав инструмент за изразяване и предаване на ми-
сли и мисловна дейност. До 5 – 6 год. единствено достъпният начин на детето 
да предаде графически някакво съобщение е рисунката. В едно от ранните си 
изследвания, посветено на генезиса на писането при децата, Лурия отделя два 
етапа в овладяване на графическите знаци: 1. условно-подражателно писане 
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(кръгчета, чертички, които само външно напомнят на писмен текст); 2. запис-
ване на образ – пиктограма, която по-късно се диференцира в запис на букви. 
Но, за да се стигне до този втори етап е необходимо самото дете да направи 
основно откритие, а именно – може да се рисуват не само предмети, но и реч 
(Виготски, Л.).

Писмеността е особена и нова за детето знакова система.. За да стане ус-
вояването на писането възможно, езиковите и когнитивните способности на 
детето трябва да достигнат минимално необходимо равнище на зрялост. Хро-
нологически този етап съвпада с момента на постъпване на детето в училище 
и се нарича „училищна зрялост“. Този период е твърде условен, което се вижда 
от различията във възрастта, през която деца от различни култури и нацио-
налности постъпват в училище: Индия – 4 год., Англия – 4 – -5 год., Швеция 
и Германия – 6 – 7 год., САЩ – 6 години. Методите на обучение навсякъде са 
адаптирани към съответната възраст на децата и са съобразени с изисквани-
ята, към т.нар. „училищна зрялост“, които са различни в отделните държави. 
Нещо повече – при децата със СОТ процесът на овладяване на писането е 
свързан с корекционна дейност, свързана със специфичните нарушения на 
писането –дисграфията. Тя се отличава с неспособността за овладяване на 
графичния образ на буквите. В руската логопедия като критерии се споменава 
наличието на специфични устойчиви грешки при писане. От това твърдение 
произтича въпросът – кои грешки следва да се приемат за специфични и как 
да се отличат от неспецифичните? Според Корнев специфично следва да се 
нарича самото нарушение и неговия механизъм, а не грешките при писане, 
тъй като такива грешки се срещат и при деца от начална училищна възраст в 
норма. (Корнев, 1997) Най-често допущаните грешки са свързани със: замя-
на на сходни по изписване или с еднакви елементи букви(п-т, ш-и); замяна 
на звучен съгласен с корелативния му беззвучен; недоизписване на елементи 
(когато две съседни са подобни); писане на букви, обозначаващи два звука 
(щ); оптически близки букви се смесват рядко, както и рядко са случаите на 
огледално писане.

Началното ограмотяване е първият етап от обучението по БЕЛ в начал-
ното училище. Той е с изключително важно значение, произтичащо от факта, 
че с него започва процеса на усвояване на писмената реч. При децата със СОТ 
е необходимо ограмотяването да се осъществява, както от началния учител в 
училището, така и от специален педагог. Масовият учител е неподготвен да ре-
ализира пълноценно този процес, макар че интегрираното обучение изисква 
това от него. Той е „летец, който е принуден да кара подводница, или недообу-
чен хирург, който трябва да започне да практикува преждевременно“(Петков, 
2010). Затова работата в екип със специалния педагог- логопеда е необходима. 
Използването от тях на звуковия аналитико- синтетичен метод на ограмотява-
не предполага задълбочена „звукова работа“, която започва в подготвителния 
етап и продължава в основния. Разбира се, това се осъществява в подходяща 
ситуация, в условията на играта, която е характерна за възрастта на ограмотя-
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ваните деца. Детето, играейки, непринудено формира умения, които са цел на 
корекционния процес.

Актуален проблем в логопедията е разработката на методики за ком-
плексно корекционно въздействие, което включва отстраняването на наруше-
нията в устната и писмена реч, но и формирането на операционните компо-
ненти на психичната дейност(Жеков, 2010). Неговото решаване е от значение 
както за разбиране особеностите на деца с нарушения в писането, така и за 
цялостния процес на ограмотяване.
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МЯСТО И РОЛЯ НА УСТНОТО СМЯТАНЕ  
ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА АЛГОРИТМИТЕ  

ЗА СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ, УМНОЖЕНИЕ  
И ДЕЛЕНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА

Виолина Ф. Иванова, Русанка Г. Петрова

PLACE AND ROLE OF ORAL CALCULUS  
IN THE STUDY OF ALGORITHMS FOR ADDITION  

AND SUBTRACTION, MULTIPLICATION  
AND DIVISION OF NATURAL NUMBERS

Violina F. Ivanova, Rusanka G. Petrova

ABSTRACT: Training in oral calculus successfully develops thinking, ingenuity 
and mathematical logic. It easily activates the attention of students and their 
newfound interest. The article describes the place and the role of oral calculus 
during the process of learning the algorithms for addition, subtraction, multipli-
cation and division. It formulates the main aims and objectives of the training 
in oral calculus that are realized in primary grades. It describes the distinctive 
marks of oral calculus and the requirements for its implementation in the edu-
cational process. The article also lists the key competencies that students must 
master in order to successfully use the general and special approaches for addi-
tion and subtraction, multiplication and division.
KEYWORDS: mathematics, oral calculation.

Устното смятане е възникнало като дейност за задоволяване на опреде-
лени потребности на хората много преди писменото. То е било възможно още 
преди да се стигне до писане на числата със специални знаци и е служело в 
ежедневието.

В методиката на обучението по математика термините „устно” и „писме-
но” смятане са се утвърдили отдавна и днес широко се използват.

Под „устно”, или както някъде се нарича „умствено” смятане, се разбира 
извършването на аритметични действия с естествени числа наум.

В своето ежедневие малките ученици сами се убеждават в необходимост-
та от устно пресмятане при заплащане на покупки, билети за кино, театър, кон-
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церти, при превозване в транспортни средства, при занимания с електронни 
игри, при определяне на част от времето, при различни измервания и др.

Съществено е значението на устното смятане за овладяване на изуча-
ваните математически знания – термини на аритметичните действия, връз-
ка между взаимообратните действия, свойства на изучаваните аритметични 
операции. Устното смятане е основа и подготовка за писменото. Без автома-
тизирано усвоени знания за таблиците за събиране и изваждане на числата 
до 20, за умножение и деление, за частните случаи на събиране и изваждане, 
умножение и деление с числата 0 и 1, е немислимо да се прилагат алгоритмите 
за писмено извършване на четирите аритметични действия.

Устното смятане улеснява формирането на уменията за решаване на 
текстови задачи, при които пресмятанията могат да се извършат наум. Когато 
записват решенията им, учениците имат възможност да се концентрират вър-
ху самото решаване и върху метода, който се използва.

Устното смятане има важно значение и за интелектуалното развитие на 
учениците. Извършването на действията наум, при което е необходимо да се 
запомнят дадените числа, междинните резултати от действията и полученият 
отговор, съдейства за развитие на вниманието и паметта на учениците. Когато 
пресмятат устно, децата съзнателно насочват вниманието си към това, което 
извършват, и разсъждават върху начините, които прилагат. Подборът на под-
ходящ алгоритъм за устно смятане, съобразен с особеностите на конкретния 
случай и самото извършване на действията в умствен план, развиват въобра-
жението и допринасят за формирането на такива качества на мисленето като 
гъвкавост, бързина, съобразителност.

Устното смятане допринася и за формирането на ценни личностни ка-
чества като самостоятелност, инициативност, точност, дисциплинираност, са-
мокритичност.

Показател за значението на устното смятане като дейност в процеса на 
обучение по математика е фактът, че то запазва своето място и в новите проек-
ти за учебни програми. Заложено е и в настоящите учебни пособия – учебни-
ци, помагала по задължително и свободно избираема подготовка, сборници, 
но трябва да се отбележи, че в тях са предложени задачи, изискващи предимно 
владеене на общите начини за устно смятане. Именно това ни насочи към из-
бора на настоящата тема.

Основните цели на обучението в устно смятане, които се реализират в 
началните класове, са[2]:

☐ Овладяване на аритметични знания и умения за събиране и изважда-
не на естествени числа.

☐ Овладяване на аритметични знания и умения за умножение и деление 
на едноцифрени, двуцифрени, трицифрени и многоцифрени числа с 
едноцифрени.

☐ Усвояване на математическата символика и терминология, свързана с 
изучаваните математически понятия.

Място и роля на устното смятане при изучаване на алгоритмите за събиране и ...
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☐ Развиване когнитивните качества на учениците – съзнателност, ак-

тивност, самостоятелност, наблюдателност, внимание и др.
☐ Развиване на качествата на мисленето като рационалност, бързина, 

гъвкавост, критичност и др.
☐ Създаване на интерес към математиката чрез дидактични игри, зани-

мателни елементи, проблемност на обучението и др.
Това определяне на конкретни цели е до голяма степен условно, защото 

обучението в устно смятане се извършва паралелно с обучението в писмено, 
много често го предхожда, а частните похвати обикновено се усвояват след 
него.

Въз основа на горепосочените цели може да се конкретизират следните 
задачи:

☐ Усвояване на общи и частни похвати за: събиране на едноцифрени 
числа; събиране на двуцифрени числа без преминаване на десетицата; 
събиране на двуцифрени числа с преминаване на десетицата; събира-
не на трицифрени числа, цифрите на единиците или на единиците и 
на десетиците, в записа на които са нули; събиране на многоцифрени 
числа, които се записват само с по една или две значещи цифри.

☐ Усвояване на общи и частни похвати за: изваждане на едноцифрени 
числа; изваждане на едноцифрено и на двуцифрено число от двуциф-
рено без заемане от десетицата; изваждане на едноцифрено и на дву-
цифрено число от двуцифрено със заемане от десетицата; изваждане 
на трицифрени числа, цифрите на единиците или на единиците и на 
десетицит,е в записа на които са нули; изваждане на многоцифрени 
числа, които се записват само с по една или две значещи цифри.

☐ Усвояване на общи и частни похвати за: умножение на едноцифрени 
числа(таблично умножение); умножение на двуцифрени с едноифре-
ни числа(извънтаблично умножение); умножение на трицифрени и 
многоцифрени числа, които се записват само с по една или две значе-
щи цифри, с едноцифрено число.

☐ Усвояване на общи и частни похвати за: деление на едноцифрено и 
на двуцифрено число с едноцифрено(таблично деление); деление на 
двуцифрено число с едноцифрено число (извънтаблично деление); де-
ление на трицифрени и многоцифрени числа, които се записват само 
с по една или две значещи цифри, с едноцифрено число или с двуциф-
рено число с цифра на единиците нула.

За постигане на формулираните задачи е необходимо учениците да вла-
деят ключови компетенции за:

☐ представяне на числата като сбор от редни единици;
☐ представяне на числата като сбор от редни единици от по-висок ред;
☐ представяне на числата като сбор, разлика, произведение или частно;
☐ връзката между взаимнообратните действия;
☐ разместителното свойство на сбора и произведението;

Виолина Ф. Иванова, Русанка Г. Петрова



151
☐ съдружителното свойство на сбора и произведението;
☐ умножение на сбор с число;
☐ деление на сбор с число;
☐ събиране на сбор с число и на число със сбор;
☐ изваждане на число от сбор и на сбор от число;
☐ „закръгляне“ на числата;
☐ изменението на резултата от аритметичните действия в зависимост 

от изменението на единия или и на двата компонента;
☐ презентиране на избор за похват за устно пресмятане.
В психологически аспект всяка от тези компетенции включва прилагане 

на логическо и творческо мислене за откриване на рационални начини за пре-
смятане, инициативност при вземане на решение за използване на „най-удоб-
ния“ от тях, бързо и точно запаметяване на междинни резултати, критичност 
при самооценяване на извършените дейности.

Отличителни черти на устното смятане са[7]:
☐ Пресмятанията се извършват наум, без да се записват компоненти-

те, знаците и резултатите на аритметичните действия или се записват 
само изразът и търсеният отговор.

☐ Междинните резултати от пресмятанията не се записват и се помнят.
☐ При извършване на действията се започва с единиците от най-висо-

кия ред в записа на числата.
Пример №1: Сборът на числата 630 и 290 (630 + 290) може да се пре-

сметне устно, като първо се съберат стотиците (6стот. + 2стот.), а след това и 
десетиците (3дес. + 9дес.). Извършените наум пресмятания могат да се изразят 
писмено по следния начин:

630 + 290 = (600 + 30) + (200 + 90) = (600 + 200) + (30 + 90) = 800 + 120 = 920, 
следователно 630 + 290 = 920.
Междинните резултати от двете пресмятания се помнят наум.
Пример №2: Разликата на числата 590 и 250 може да се пресметне устно, 

като от стотиците на умаляемото се извадят стотиците на умалителя (5стот. – 
2стот.) и от десетиците на умаляемото се извадят десетиците на умалителя 
(9дес. – 5дес.). Двете разлики се събират (3стот. + 4дес).

Извършените наум пресмятания се обясняват писмено по следния начин:
590– 250 = (500 + 90) – (200 + 50) = (500 – 200) + (90 – 50) = 300 + 40 = 340,
следователно 590– 250 = 340.
Пример №3: Разликата на числата 700 и 380 (700 – 380) може да се пре-

сметне устно аналогично, като умаляемото се представи във вид на сбор от 
стотици (6стот. + 1стот.), а умалителят – на стотици и десетици (3стот. + 8дес.). 
След това от първото събираемо на умаляемото се извади първото събираемо 
в умалителя (6стот. – 3стот.), а от второто събираемо в умаляемото – второто 
събираемо в умалителя (1стот. – 8дес.), респективно 1стот. = 10дес., затова в 
записа отбелязваме (10дес. – 8дес.). След това събираме двете разлики (3стот. 
+ 2дес.).
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Извършените наум пресмятания могат да се изразят писмено по след-

ния начин:
700 – 380 = (600 + 100) – (300 + 80) = (600 – 300) + (100 – 80) = 300 + 20 = 320,
следователно 700 – 380 = 320.
☐ Начините за устно смятане на едно и също действие на две или повече 

числа могат да бъдат различни, в зависимост от особеностите на кон-
кретния случай.

Например освен посочения начин за намиране сбора на числата 630 и 
290 могат да се приложат и следните:

Пример №1: 630 + 290 = 630 + (200 + 90) = (630 + 200) + 90 = 830 + 90 = 920;
Пример №2: 630 + 290 = 630 + (70 +220) = (630 + 70) + 220 = 700 + 220 = 920.
☐ От посочените примери се вижда, че похватите за устно смятане се 

основават на знанията за: десетичната бройна система (особено пред-
ставянето на числото като сбор от редни единици – единици, десети-
ци, стотици, хиляди и т. н., т.е. в разгърнат запис и връзката между 
съседните бройни единици), свойствата на аритметичните действия, 
зависимостите между компонентите и резултата при всяко действие; 
връзката между взаимообратимите действия. Бързото и вярно устно 
смятане предполага овладяването на тези знания и на умения за при-
лагането им[5].

Например устното пресмятане на произведението на числата125 и 4 
(125 . 4) може да се извърши, като се използва разпределителното свойство на 
умножението спрямо събирането:

Пример №1: 125 . 4 = (100 + 25) . 4 = 100 . 4 + 25 . 4 = 400 + 100 = 500.
Много са и вариантите за приложение на частни похвати, основаващи 

се върху изменението на резултатите от аритметичните действия в зависи-
мост от изменението на единия или двата компонента. Ще посочим примери 
от действие умножение и действие деление с числото 5:

Умножение с числото 5: Ако увеличим два пъти множителя 5, то произ-
ведението също ще се увеличи два пъти. За да получим стойността на израза, 
трябва да намалим произведението два пъти. Така вместо с числото 5, се умно-
жава с числото 10 и полученото произведение се дели на числото 2.

Пример №1: 76 . 5 = (76 . 10) : 2 = 760 : 2 = 380.
Деление с числото 5: При този похват вместо с числото 5 (когато дели-

мото е кратно на 10) се дели с числото 10 и полученото частно се умножава с 
числото 2.

Пример №2: 620 : 5 = (620 :(2 . 5)). 2 = (620 : 10) . 2 = 62 . 2 = 124
☐ Начините за устно смятане се прилагат предимно при по-малките 

числа и по-ограничено при по-големите.
☐ От съществено значение е, който смята наум, да може да подбира най-

рационалния за дадения случай начин. В практиката обаче се оказва, 
че за учениците понятията бързо и лесно са твърде относителни.

За да изпълни своето предназначение в процеса на обучението, устното 
смятане трябва да отговаря на определени изисквания[4]:
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☐ Устното смятане се извършва, когато е по-бързо от писменото и по-

рационално.
☐ Задачите за устно смятане трябва да са свързани с темата на урока.
☐ Похватите за устно смятане да изискват колкото е възможно по-мал-

ко информация за помнене.
☐ Задачите за устно смятане да се поставят към целия клас и да се из-

пълняват от всички ученици.
☐ Задачите за устно смятане да будят интерес у учениците и да активи-

зират познавателната им дейност.
В учебно-възпитателната работа по математика устното смятане се 

свързва главно с овладяване на табличното събиране и изваждане, умножение 
и деление, с аритметичните пресмятания, които могат да се извършат с числа-
та, които в записа си имат само една значеща цифра или цифрата в най-ниския 
ред им ред е 0(10, 100, 1000, 250, 380 и т. н.). Причините за това едностранчиво 
възприемане същността на устното смятане се крие в съдържанието на учеб-
ниците и учебните тетрадки по математика. В повечето от тях са застъпени 
предимно общите похвати за „смятане на ум”, тъй като тяхното овладяване е 
необходима предпоставка за усвояване на алгоритмите за писмено извършва-
не на четирите аритметични действия. Частните похвати, които са в основата 
за развитие на аналитико-синтетичната и обобщаваща дейност на учениците, 
се демонстрират само в часовете, определени за запознаване с разместител-
ното, съдружителното и разпределителното свойство на събирането и умно-
жението. Причините за слабата застъпеност на подобни упражнения се крие 
най-вече в голямата претовареност на учебното съдържание и недостатъчния 
брой часове. Много малко са задачите, които позволяват усвояване на част-
ни похвати за устно пресмятане, а именно те са тези, които успешно развиват 
мисленето, съобразителността, наблюдателността и математическата логика, 
с лекота активират вниманието на учениците и откривателския им интерес.
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СЪСТАВЯНЕ НА ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ  
ЗА НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ ПО ЧИСЛОВИ ДАННИ  

ОТ РАЗЛИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ
Габриела Н. Кирова

CREATION OF WORD PROBLEMS  
FOR PRIMARY SCHOOL BASED ON NUMERICAL  

DATA FROM VARIOUS SOURCES
Gabriela N. Kirova

ABSTRACT: This article present methodological ideas of creation word problems 
for primary grades based on numerical data from different sources. Presented is 
the author`s many years of experience in working with students of pedagogical 
specialties in an elective course on this issue. Affected are compilation of word 
problems on numerical data from: tray-price lists, from children’s encyclopedias, 
from newspapers, from Book of Records “Guinness”, from road map (atlas), from 
statistical handbook, from Internet resources, from self-collected prices of goods 
and services.
KEYWORDS: word problems, creation, encyclopedias, internet sources, numeri-
cal data, primary school

През последните петнадесет години провеждам практическо обучение 
на студенти от педагогическите специалности в избираем курс „Творческа ра-
бота над текстови задачи по математика в I – IV клас“. Този курс се реализира 
многократно през всяка учебна година. Една от темите, залегнали в курса, е 
методиката на работа при съставянето на текстови задачи от ученици от на-
чална училищна възраст. Такива творчески упражнения се срещат в учебните 
комплекти по математика за I – IV клас на различните авторски колективи. 
Техният брой е различен. Различни са и конкретните видове упражнения по 
съставяне на текстови задачи от учениците.

Тук ще бъдат приведени резултати от контент-анализ на действащите 
12 вариантни учебника по математика на издателствата БУЛВЕСТ 2000 – на 
колектив под ръководството на М. Богданова, на издателство Просвета – на 
колектив под ръководството на А. Манова и на издателство Просвета – на ко-
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лектив под ръководството на З. Новакова. Учебниците по математика ще мар-
кирам по следния начин: за първи клас – Б1 (Богданова, М., 2002), М1 (Манова, 
А., 2002) и Н1 (Новакова, З., 2002); за втори клас – Б2 (Богданова, М., 2003), М2 
(Манова, А., 2003) и Н2 (Новакова, З., 2003); за трети клас – Б3 (Богданова, М., 
2004), М3 (Манова, А., 2004) и Н3 (Новакова, З., 2004); за четвърти клас – Б4 
(Богданова, М., 2005), М4 (Манова, А., 2005) и Н4 (Новакова, З., 2005).

Таблица 1:
Класификция на творческите упражнения над текстови задачи  

в българските учебници по математика (2002 – 2005) за началните класове
Вид упражнение Б1 М1 Н1 Б2 М2 Н2 Б3 М3 Н3 Б4 М4 Н4
Съставяне (бр.) 13 1 15 43 46 27 42 23 3 33 40 30
Разновидности: 7 1 7 12 15 6 9 7 1 10 12 8
Ранжиране на учебниците 
по брой упражнения по 
съставяне на текстови задачи

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

Прави впечатление неравномерното разпределение на броя на уп-
ражненията за съставяне на текстови задачи в учебниците на различните 
авторски колективи: от 1 до 46. Също така нелогично е разпределението на 
количеството на този вид упражнения в учебниците по математика за от-
делните класове при един и същи авторски колектив. Например колектив 
на издателство Просвета под ръководството на З. Новакова: 15 (за първи 
клас), 27 (за втори клас), 3 (за трети клас) и 30 (за четвърти клас). Подобно 
разпределение говори за липса на концепция в методическата подредба на 
този вид творчески упражнения над текстови задачи. Много важен фактор 
е и разнообразието на видовете упражнения по съставяне. Те също варират 
(виж Таблица 1) от 1 до 15 в различните учебници. Може да се види, че трите 
упражнения по съставяне на текстови задачи от учениците в учебника за 
трети клас на колектив под ръководството на З. Новакова са от един и същи 
вид, което също е лишено от основание.

Ще представя накратко разновидностите на упражненията по съставя-
не на текстови задачи от ученици в начална училищна възраст. Тези видове 
могат да бъдат допълвани с нови такива и тяхната класификация да бъде обо-
гатявана с нови идеи и съответни методически насоки за работа.

Съставянето на текстови задачи от учениците е дейност, която в най-
голяма степен стимулира творческото им мислене и въображение. Тя има го-
лямо възпитателно, познавателно и практическо значение, приучава ги към 
моделиране, ориентира ги в заобикалящата ги среда. Съставянето подпомага 
не само изграждането на умения за моделиране, но повишава познавателната 
активност на децата още от най-ранна училищна възраст, способността им да 
събират по самостоятелен път сведения и числови данни, да обобщават, кон-
кретизират и синтезират. Допринася за развитието на логическото им мисле-
не, на устната и писмената реч.

Съставяне на текстови задачи за началните класове по числови данни ...
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Тази дейност не бива да се разглежда отделно от решаването на задачи. 

Редно е да се спазва последователността: решаване на готови задачи – съста-
вяне на задачи от самите ученици – решаване на самостоятелно съставените 
задачи. Съществуват различни класификации на възможните упражнения по 
съставяне на текстови задачи. Тук ще предложа своя класификация.

Съставяне на текстова задача:
1. по нагледно-практически действия
Това е едно лесно за изпълнение упражнение и с него може да се започне 

още от І клас. За опора при съставянето на задача от учениците се използват 
действия с конкретни предмети (близки и познати на децата) най-често взети 
от класната стая. Подпомага се осмислянето на същността на аритметичните 
действия и тяхната обвързаност с конкретни практически действия. По-ясно 
се осъзнава различието между действията събиране и изваждане.

2. по сюжетно свързани картини
Подходящо упражнение още при началното запознаване на първок-

ласниците с текстова задача. Съставя се задача най-често по 2 или 3 сюжетно 
свързани картини, изразяващи 3 последователни действия или състояния (на 
принципа на анимацията). Например на първата картинка има нарисуван ка-
шон с 4 котета в него. На втората картинка има изобразен кашон с две котета 
и в далечината се виждат други 2, които се отдалечават.

Задача: „В един кашон имало четири котета. Две от тях избягали. Колко 
котета са останали в кашона?“

3. по предметно-аналитична картина
Една картина, на която има изобразени множества от предмети и чрез 

символи са отразени зависимостите между дадените величини.
Например: Щайга с ябълки и до нея хартиен плик с ябълки. Под щайгата 

има означение 10 кг, а под плика има надпис 2 кг. Дъга или скоба обхваща от-
долу и двата нарисувани обекта, а под скобата има означен знак „?“.

Задача: Майката на Иво купи на пазара щайга с 10 кг ябълки, за да при-
готви компот и още 2 кг ябълки за децата си. Колко килограма ябълки общо е 
купила майката на Иво?

4. по художествена картина
Изискването да се състави текстова задача по дадена картина, без ни-

какви предварителни указания или насочване, изправя децата пред проблем-
на ситуация, но същевременно им дава и голяма свобода на действие. Те сами 
подбират обектите (измежду изобразените на картината), поставят ги в оп-
ределени отношения и съставят съответната задача. Не са за пренебрегване и 
съпътстващите тази дейност естетически преживявания и възприятия. Могат 
да се използват календари с репродукции на известни картини или албуми с 
такива репродукции. Източник на идеи са и учебниците по Изобразително 
изкуство, в които също има цветни репродукции на известни художествени 
картини. На картините следва да има изобразени множества (поне 2), с които 
учениците да съставят текстови задачи. Например: натюрморт с 4 праскови 
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и 2 ябълки. Задача: „На масата има 4 праскови и 2 ябълки. С колко повече са 
прасковите?“

5. по съкратен запис
Учениците вече трябва да имат умения за разчитане и съставяна на съ-

кратен запис на дадена текстова задача, за да могат да съставят текстова задача 
по даден съкратен запис.

Например: Състави и реши текстова задача по съкратения запис:
Дадено:
Букет от: 7 рози,
с 2 по-малко от розите са лилиуми
Лилиумите са с 2 повече от герберите.

Търси се:
От колко цветя общо е букетът?

6. по чертеж или схема
За да може коректно да състави текстова задача на базата на чертеж или 

схематичен модел, ученикът трябва добре да разбира какво точно е изобра-
зено на тях. Това означава, че трябва вече да са решавани текстови задачи, 
онагледени схематично. Ученикът трябва да разбира отделните символи в схе-
матичния модел.

Пример: Състави текстова задача по модела:

І а  15
_______________
І б   І 5
______________  І_____
        ?
Задача:
„От I a клас на театър отишли 15 ученици, а от I б клас – с 5 ученици по-

вече. Колко ученици от I б клас са посетили театралната постановка?“
7. по схема на външната ѝ структура

Условие Въпрос /изискване/

Въпрос /изискване/ Условие

Условие Въпрос /изискване/ Условие
Пример:
1. Мими има 3 кукли. Веси има 2 кукли. Колко кукли имат двете прия-

телки общо?
2. Колко кукли общо имат двете приятелки Мими и Веси, ако Мими има 

3 кукли, а Веси има 2 кукли?
3. Мими има 3 кукли. Колко кукли имат общо с Веси, ако Веси има 2 

кукли?
8. аналогична на дадена
Възможно е упражнението да се зададе с изискване да се запази тема-

тиката на изходната текстова задача, а да се променят числовите данни. Друг 

Съставяне на текстови задачи за началните класове по числови данни ...
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вариант е да се запазят числовите данни (математическата структура на зада-
чата), а да се промени напълно нейното съдържание (тематика). Подходящо 
упражнение за началните стъпки на учениците при самостоятелно съставяне 
на текстови задачи.

9. съставна по дадени елементарни текстови задачи
Много полезно упражнение при въвеждане и усвояване от учениците на 

самото понятие „съставна текстова задача“. Учителят предлага двойки задачи, 
а учениците ги обединяват като формулират (и впоследствие решават) нова – 
съставна текстова задача. Целесъобразно е да се предложат на децата и двойки 
задачи, от обединяването на които не може да се получи съставна текстова 
задача.

10. по даден въпрос
Предварително даденият (формулиран) въпрос ги ограничава предим-

но в избора на сюжетна област.
Пример:
„Състави текстова задача, която да има следния въпрос:
Колко лева ресто са му върнали?“
11. от даден вид
Например: „Съставете съставна текстова задача, която се решава с 3 

пресмятания.“ Или: „Съставете текстова задача за увеличаване на число ня-
колко пъти.“

12. по посочени величини
Например: „Съставете задача по следните данни:
22 лева – 1 брой;
5 броя;
Стойност на покупката – ?“
13. по аритметична(и) операция(и)
Тук става въпрос учениците да подберат практически действия, които да 

съответстват на изискваните аритметични действия (аритметично действие).
Изискването в този вид упражнения е от типа: „Състави текстова зада-

ча, която да се решава с действие изваждане.“ Този вид упражнения са посил-
ни и подходящи и за ученици в края на първи клас.

14. по дадено решение
Съставянето на задача по дадено нейното решение предполага извърш-

ване на противоположна умствена дейност – подбиране на такива практичес-
ки действия и житейска ситуация, на такива зависимости между определени 
величини, които да се изразят с предложените наготово аритметични дейст-
вия (действие).

Например:
Състави текстова задача, която да се решава така:
17 + 3 = 20
20 : 2 = 10
17 + 20 + 10 = 47

Габриела Н. Кирова
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Задача: „От първи а клас на зелено училище заминават 17 деца. От пър-

ви б клас заминават с 3 деца повече, отколкото от а клас. От първи в клас на 
зеленото училище ще ходят 2 пъти по-малко деца, отколкото от първи б. На-
мерете колко ученици всичко заминават от тези три първи класа.“

15. по числови данни
Числата могат да бъдат именувани или неименувани. Когато записаните 

числа са неименувани, това дава много голяма свобода на учениците за избор 
на сюжетна област. Добре е да се започне със съставяне на текстова задача по 
посочени числови данни – именувани числа.

16. по справочна информация
Справочните данни са оформени в табла или албуми, изработени от 

учителя или от самите ученици. С тяхна помощ децата по-лесно подбират 
реални данни за своите задачи. Може да са ценоразписи, каталози, рекламни 
брошури на вериги магазини и пр.

Пример: Състави текстова задача по таблото ценоразпис:

Фиг. 1. Табло, формат А4, изработено от ученик в четвърти клас

17. по предварително самостоятелно събрани числови данни
Този вид упражнение е най-близо до моделирането. Учениците се убеж-

дават в това, че математиката е в света около нас. Активността и продуктив-
ните дейности, свързани с набирането на числов материал отговарят на дина-
мичната същност на децата от начална училищна възраст и придават усещане 
за значимост на учебната им дейност. Възможни са два подхода на работа. 
При първия, на учениците се възлага да съберат самостоятелно числови дан-
ни за цени от различни магазини, от пазара и пр. с помощта на родителите си, 
например – по време на пролетната ваканция. Учениците могат да донесат в 
клас касови бонове или различни сметки от магазини или сметки за ток, вода, 
телефон и прочие. При втория подход, учителят с помощта на втори колега 
(възпитател) извежда учениците в близката до училището околност, където 
разделени на групи те посещават различни търговски обекти. Тези посещения 
следва да са предварително уговорени и да е взето съгласието на управителите 
или собствениците на магазините.

Съставяне на текстови задачи за началните класове по числови данни ...
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18. По числови данни от интернет ресурси
Пример:
„Прочети тази статия от интернет. Състави 5 различни текстови задачи 

по числовата информация в статията. Реши ги.“
НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ И НАЙ-МОДЕРНИТЕ ИМЕНА В БЪЛГАРИЯ СА…
Кои са най-често срещаните български имена при момчета и момичета 

и каква е тенденцията в избора на име за новородените?
Над 100 000 българи празнуват своя имен ден на Йордановден, а над 

300 000 – на Ивановден, съобщиха от НСИ. В края на 2012 г. мъжете с името 
Йордан са 55 000, а жените с името Йорданка – 42 000. Богдан и Богдана са 
съответно 4200 и 2300. Близо 171 000 са мъжете, носещи името Иван, 13 000 – 
Калоян, 7000 – Ивелин, 3000 – Йоан.

Сред жените, празнуващи на Ивановден, най-много са носещите името 
Иванка – 66 000, следват Ваня – 16 000, Йоана и Ивелина – по 14 000, Ива – 9000, 
и Ивана – 7000. От родените през 2012 г. 600 деца ще празнуват за първи път 
своя имен ден на Йордановден, а 2700 – на Ивановден. Най-разпространените 
лични имена сред мъжете са: Георги – 175 000, и Иван – близо 171 000. Следват 
имената Димитър – 131 000, Николай – 95 000, Петър– 79 000, Христо – 65 000, 
както и Александър, Йордан, Стефан, Васил и други.

Научи още нещо! Най-често срещаните мъжки мюсюлмански имена са: 
Мехмед – 16 000, Ахмед – 14 000, и Мустафа – 12 000.

От всички жени 123 000 носят името Мария. На второ място по разпрос-
транение сред жените е името Иванка – над 66 000. Следват Елена – 56 000, и 
Йорданка – 42 000. Сред двадесетте най-често срещани имена при жените са 
типично българските имена: Росица, Десислава, Петя, Виолета, Гергана, Мар-
гарита, Надежда и други. При жените най-често срещаните мюсюлмански 
имена са Фатме – 18 000, Айше – 16 000, и Емине – 10 000.

Сред новородените момчета през 2012 година най-разпространени са 
имената: Георги и Александър, съответно 1124 и 1100 деца. Следват Мартин – 
974, Иван – 765 и Димитър – 694. В първите двадесет най-предпочитани имена 
за момчета липсват традиционни имена като Йордан, Васил, Тодор и Атанас, 
които са едни от най-разпространените при мъжете като цяло.

При новородените момичета тенденцията на навлизане на нетради-
ционни имена е по-силно изразена. Най-предпочитаното име за момиче през 
2012 г. е Виктория – 877, следват Мария – 826, Никол – 662, и Александра – 510. 
В първите двадесет най-предпочитани имена са и Симона, Сияна, Дария, Ми-
хаела, Ванеса и Моника.

Най-разпространените мюсюлмански имена при момчетата са Емир 
(225) и Мерт (120), а при момичетата – Елиф (98) и Мелек (82).

(http://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/naj-populiarnite-inaj-moderni-
imena-v-bylgariia-sa-5414511) 04.01.2013 г.

2. „Прочети статията от интернет. Състави и реши 5 текстови задачи по 
числовите данни в нея.“

Габриела Н. Кирова
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ПАРИЖКИЯТ ЛУВЪР Е НАЙ-ДОБРИЯТ МУЗЕЙ В СВЕТА
Парижкият Лувър по традиция зае първото място в авторитетната кла-

сация на сп. „Дъ Арт Нюзпейпър“ (The Art Newspaper) на 100-те най-добри 
музея в света. През 2013 година той е бил посетен от 9 700 000 души. В първата 
тройка са още Британският музей в Лондон (6 700 000 посетители) и нюйорк-
ският музей „Метрополитън“ (6 200 000 души), съобщава италианският сайт 
„Артсблог“.

С титлата музейна столица на света може да се похвали Лондон. В топ 
10 са класирани четири лондонски музея. На четвърто място е Националната 
галерия (6 000 000 посетители), на шесто е Музеят по естествена история (5 300 
000 души), а на седмо е „Тейт Модърн“ (4 800 000 души).

В първата петица на най-посещаваните и известни музеи в света са му-
зеите на Ватикана, посетени през 2013 година от 5 460 000 туристи.

В топ 10 са попаднали също Националният дворцов музей в Тайпе (Тай-
ван) и центърът „Помпиду“ в Париж.

Сред италианските музеи в класацията също традиционно на първо 
място се нарежда флорентинската галерия „Уфици“, притежаваща една от 
най-значимите колекции с произведения на изобразителното изкуство в све-
та. Миналата година тя е била разгледана от 1 800 000 души, което ѝ отрежда 
26-о място.

(http://www.vesti.bg/razvlechenia/kultura/parizhkiiat-luvyre-naj-dobriiat-
muzej-v-sveta-6012241) 16 май 2014 г.

Примери:
През 2013 г. парижкият Лувър е посетен от 9 700 000 души, а Британски-

ят музей в Лондон – от 6 700 000. Колко общо са посетителите за 2013 г. на тези 
два известни музея?

В класацията за най-посещавани музеи в света за 2013 г. на шесто място 
е лондонският Музей по естествена история, посетен от 5 300 000 души. На 
седмо място е „Тейт Модърн“ с 4 800 000 души. Колко души повече са посетили 
Музея по естествена история от музея „Тейт Модърн“?

19. По числови данни от информационни табла
На учениците се предоставят справочни табла (изработени върху голям 

кадастрон и закачени на стената на класната стая с различни числово изразе-
ни данни и любопитни факти. Например: височини на върхове на планини, 
дължини на реки, население на държави, население на континети, разстояния 
между световно известни градове или столици, разстояния между планети, 
тегло, до което достигат различни видове животни, скорост, която развиват 
различни превозни средства и много други подобни данни.

Съставяне на текстови задачи за началните класове по числови данни ...
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Пример:

ДАННИ ЗА РЕКИТЕ В БЪЛГАРИЯ
река обща дължина в км дължина в България в км

Марица 472 322
Струма 415 290
Тунджа 390 350
Искър 368 368
Осъм 314 314
Янтра 286 286
Арда 272 241

ДЪЛЖИНИ НА ПЕЩЕРИ
Име на пещерата Дължина в метри
Дяволското гърло 548
Леденика 320
Голяма яма 740

ДЪЛБОЧИНИ НА ПЕЩЕРИ
Име на пещерата Дълбочина в метри
Дяволско гърло 89
Райчова дупка 387

Яворец 147
Голяма яма 344

Барките 356

МАКСИМАЛНО ТЕГЛО НА НЯКОИ ЖИВОТНИ
Кафява мечка
Благороден елен
Елен лопатар
Дива свиня (глиган)
Вълк
Лисица
Дива коза 

– 750 кг
– 475 кг
– 200 кг
– 290 кг
– 52 кг
– 6 кг
– 50 кг

СКОРОСТ
Човек при ходене
Велосипед
Камион (разрешена)
Лека кола (разрешена)
Високоскоростен влак
Формула 1 (на прав участък)
Формула 1 (в завоите)
Състезателен мотор
Пътнически самолет 

- 5 км в час
– 20 км в час
– 100 км в час
– 140 км в час
– 300 км в час
– 340 км в час
– 180 км в час
– 370 км в час
– 1 000 км в час

Габриела Н. Кирова
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20. по числови данни от Статистически справочник на България
Статистическият справочник на България е най-меродавният източник 

на числови данни (числово изразена информация) за нашата страна. Той е из-
дание на Националния статистически институт и излиза веднъж годишно. В 
него има подходящи рубрики за съставяне на текстови задачи от най-малките 
ученици – дължини на границите на България със съседните държави, висо-
чини на планините, дължини на реките до такава числова информация, коя-
то е подходяща за ученици от трети и четвърти клас – брой кина в България 
по години, брой театри, брой хранителни магазини, брой туристи, посетили 
България по години, брой училища и детски градини и пр. Информацията се 
взема или по хоризонтален ред – където са поместени данни за последните 
три години, или по вертикален ред, където са изброени видове данни и отгоре 
е техният общ брой. Например: Население на България, а отдолу на отделни 
резове са посочени брой мъже и брой жени.

21. по числови данни от вестник
Учениците от начална училищна възраст нямат опит в четенето и пре-

глеждането на печатни ежедневници, но при проведено опитно обучение с 
четвъртокласници се оказа, че те имат определен интерес към такава дейност. 
Подходящи за набиране на числови данни са спортните страници, програмата 
на телевизиите, прогнозата за времето. Разбира се, числови данни има в ико-
номическите рубрики, както и в рубриките за култура. Добре е в началото уче-
ниците да работят с изрязани, предварително подбрани статии, оформени в 
албуми от учителя.

22. по числови данни от детски енциклопедии
Учениците се ориентират, че са им необходими две числа, за да съставят 

задача. Текстови задачи се съставят успешно и по дадена година на някакво 
събитие (например експедиция, техническо откритие и др.), като се постави 
въпрос: „Колко години са изминали от тогава до днес?“ Чрез боравенето с дет-
ски енциклопедии у учениците се поражда и значителен познавателен и чита-
телски интерес.

23. по данни от книгата на рекордите „ГИНЕС“
Книгата на рекордите „ГИНЕС“ е изключително интересна за учениците 

от начална училищна възраст (например четвърти клас). В нея се съдържат 
многобройни факти и любопитни рекорди, някои от които са куриозни. Има 
теми на отделна страница, а по темата са записани кратки статии – рубрики. 
Учениците трябва да изберат две рубрики с посочените в тях рекордни стой-
ности и с тези числови данни да съставят текстова задача. Например: посо-
чен рекорд за колекция от химикалки и рекорд за колекция от малки колички. 
Съставя се подходящ въпрос и се получава текстова задача.

24. по данни от пътна карта (пътен атлас на България)
За улеснение на учениците се предоставя таблица с разстоянията между 

отделните градове в България и по тези данни те съставят сюжетни текстови 
задачи.

Съставяне на текстови задачи за началните класове по числови данни ...
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25. от дадена сюжетна област
Задава се тематиката на сюжетната област, от която учениците да със-

тавят своите текстови задачи. Например: „Състави текстова задача, в която да 
се говори за участници в ученически зимен спортен празник.“ Или „Състави 
текстова задача, в която да се говори за пазаруване в книжарница.“

26. по разказ или приказка
Чрез това упражнение се създава възможност за реализиране на меж-

дупредметни връзки с литературата. Децата се мотивират силно от сюжети-
те на непреходните световно известни приказки и романи, от популярните 
български народни приказки, както и от историите от световно известните 
анимационни филми. Най-добре е първо да се проведе кратко анкетно проуч-
ване за любимите на учениците приказки, романи или анимационни филми и 
впоследствие да им се възложи да съставят една или серия текстови задачи по 
фабулата на съответното произведение. Учениците прилагат два подхода: или 
използват имената на героите от приказката и съставят свои уникални модели 
на ситуации с участието на тези герои и втори подход: да използват конкрет-
ни ситуации и фрагменти от приказния сюжет, като само привнасят някакви 
свои количествени отношения, така че да се получат текстови задачи.

Както беше показано по-горе, видовете творчески упражнения върху съ-
ставяне на текстови задачи са многобройни и с различна степен на сложност. 
Разнообразните творчески упражнения, след като се познават от учителя, 
следва да се предлагат в система и да се степенуват по трудност. В рамките на 
една учебна седмица е добре да се работи поне по два вида творчески упраж-
нения с текстови задачи. Според нивото на познавателните способности на 
учениците тези упражнения могат да бъдат с по-висока или по-ниска степен 
на трудност и изискващи повече или по-малко креативност.

Творческите упражнения по съставяне на текстови задачи присъстват 
в актуалните учебници по математика, но техният относителен дял и разноо-
бразие по вид са много неравностойни в учебните комплекти. Това прави още 
по-наложително доброто познаване и адекватното прилагане на класифика-
цията им в учебно-възпитателния процес по математика в началните класове.
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ПРЕДСТАВЯНЕТО НА НАРОДНИ ИГРИ, 
ЗАБАВЛЕНИЯ, ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ – НАЧИН 

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВНИ, ПРИЯТЕЛСКИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

Галина Ангелова, Юлияна Пантелеева

PERFORMANCE OF FOLK GAMES, ENTERTAINMENT, 
CUSTOMS AND TRADITIONS – WAY TO BUILD 
A POSITIVE, FRIENDLY RELATIONS BETWEEN 

CHILDREN AND ADULTS
Galina Angelova, Yuliyana Panteleeva

ABSTRACT: The report examines the various forms and activities carried out in 
two kindergartens, enriching the adolescents’ knowledge about folklore and de-
veloping their cognitive interests. Through folk traditions we form the self-aware-
ness of teenagers. We affiliate them with established ideals of national self-confi-
dence, pride, strength, hard work, love of home and family.
KEYWORDS: preschool children, survival, emergency situations

В дълголетната си история българският народ е сътворил и запазил тра-
диции с непреходно значение. Народните традиции и обичаи в бита на нашия 
народ са неотменима част от неговата култура. Те предават историческия опит 
на поколенията. Носят своята богата символика, която кара човек от дете да 
заживее с техните достойнства, да бъде носител и продължител на народните 
традиции, да прибавя нови образи за обогатяване на народното изкуство.

Днес празниците, обредите и ритуалите са много важен фактор за наше-
то духовно обогатяване. Особено благоприятни възможности за реализиране на 
възпитателното въздействие са народните игри, забавления и обичаи, добре под-
брани и правилно изяснени. Съживяването извиква във въображението на деца-
та представата за разнообразието и красотата на родното изкуство. Това е важно 
за естетическото и патриотичното възпитание на подрастващото поколение.

Запознаването с българските празници и обичаи позволява на децата не 
само да преоткрият тяхната неувяхваща красота, но и да изпитат благотворна-
та сила на възпитателното им въздействие.
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Чрез народните традиции формираме самосъзнанието на подрастващи-

те, приобщаваме ги към утвърдени идеали за национално самочувствие, гор-
дост, сила, трудолюбие, обич към дома и семейството.

Чрез разнообразни форми и дейности, осъществени в двете детски гра-
дини, ние обогатихме знанията на подрастващите за фолклора, развихме поз-
навателните им интереси.

Възпитателното въздействие на народните традиции и обичаи реали-
зирахме в процеса на общуването с възрастните по време на подготовката и 
провеждането на празниците, игрите и забавленията. Заедно с това децата по-
лучиха разнообразни познания за бита, за нравствените добродетели, за на-
деждите и стремежите на българите.

Чрез запознаването им децата не само преоткриха тяхната неувяхваща 
красота, но и изпитаха благотворната сила на възпитателното им въздействие.

В учебната програма са залегнали за изучаване няколко празника и оби-
чая от народния календар – Коледа, Баба Марта, Цветница и Великден. На за-
ден план остават обичаи и тачени народни традиции като Никулден, Денят на 
Левски, Ботев и много наши национални герои, Лазаровден и Лазаруване, Бла-
говещение, Гергьовден и още много пролетно-летни и зимни народни празни-
ци. В различните учебни програми с един празник или обичай децата не се за-
познават с всички негови детайли – обредна същност и традиция. Изработват 
се или се рисуват характерните му белези и предмети.

При подбора на празниците ние спазихме следните изисквания:
➢ Празниците и обичаите да са в тематично, идейно и емоционално 

единство със заниманията по различните учебни предмети. Така де-
цата разширяват кръга от знания за даден празник.

➢ Да съответстват на възрастовите възможности и особености на дет-
ското възприемане.

➢ Празниците да са не само български, а и от етносите, на които при-
надлежат децата са в ДГ.

При запознаването на децата с различните игри и забавления от народ-
ния календар, ние подбрахме такива, които да създават позитивни междулич-
ностни отношения.

Колоритността на празниците, игрите и забавленията завладява децата 
и те бързо и лесно се приобщават към тях. Имат желание да се включат при из-
работването на игрови предмети – „игралца“, съпровождащи народните игри, 
забавления, традиции и обичаи. Развиват се у тях умения и навици за работа с 
различни материали, създава възможност да се изпита сръчността, уменията, 
творческият полет на децата. Обогатява активният им речников запас. Разви-
ва се въображението им. Тази дейност оставя дълбоки следи от наученото и 
пресъздаването им.

Децата от всички възрасти могат да изследват и възпроизвеждат на-
родните ни празници и обичаи, игри и забавления, стига техните интереси и 
внимание правилно да са насочени и ръководени. Разностранното им възпри-
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емане стимулира и оригинално неповторимо творчество у младите таланти. 
Възпитаваме ги в патриотична гордост и усет за красота.

Най-често представяни празници с обучителен и развлекателен харак-
тер са българските, на които се пресъздават традиционни обичаи и традиции. 
Чрез тях децата се запознават с различни народни музикални инструменти, 
кога и как се използват, свирят с тях; научават характерни стъпки и движения 
при изпълнение на различни хора; научават за облеклото и характерните но-
сии; научават и изпълняват народни игри и песни.

През изминалата учебна година децата от ЦДГ № 19 „Конче вихрогон-
че“ се запознаха с нови песни и танци от различните области на нашата ро-
дина  – тракийска, добруджанска, родопска, шопска, северняшка, пиринска, 
македонска, а децата от ОДЗ „Щурче“ акцентираха върху детските народни 
игри и забавления, които съпровождат, различните празници и обичаи от на-
родното ни творчество. Така децата от двете детски градини научиха както 
какво е характерно за всяка една област, да танцуват и пеят, така и да играят 
и се забавляват, защото тези игри сдружават, изпитват сръчността, изпитват 
остроумието и изобретателността. Всички тези дейности са пригодени към 
детската природа и към нейните критерии за игра и за веселие. През пролет-
ните месеци се осъществи общуване между децата от двете градини, като се 
използва похватът надиграване.

Свързването на игрите и забавленията с действия, музика, танци и дру-
ги елементи ги доближи до народния театър. Такива представления децата 
от двете градини изнесоха пред своите приятели, родители и общественост – 
„Никулден“, „Коледуване“, „Бъдни вечер“, „Лазаруване“, „Благовещение“, „Гер-
гьовден“ и т.н.

„Надиграването“ като форма на общуване в миналото събуди у деца-
та особен интерес, тъй като предложените игри от двете градини, бяха „из-
тупани“ от прахта и нафталина и беше оцененна актуалността им и в днешно 
време – „Копче в брашно“, „Вършачката вършее“, „У кого е пръстенът“, „Избе-
ри момата“… На това надиграване бяха поканени музиканти и певци, които 
представиха на децата музикални инструменти – кавал, гъдулка, гайда, тъпан, 
окарина и др., народни песни и запознаха децата как се играят игри на народна 
песен, които не само в миналото, но и сега не губят своята актуалност. Тези 
игри мотивираха у тях воля, ред, правило, подчиняемост, изпълнителност, са-
моинициатива, конкуренция… А децата са толкова различни от тези преди 
няколко поколения и измислил ли е някой по-различно от играта?

В днешно време, когато телевизия, радио и интернет предлагат забавле-
ния от всякакъв вид, ние сме длъжни да предизвикаме младото поколение да 
открие магията на народните игри, забавления и традиции, за да не смятат, че 
те са нещо овехтяло и отминало.

Народното изкуство в наши дни има основание за живот повече от вся-
кога. Чрез него децата влизат в света на художествените образи, установяват 
нравствени добродетели.

Галина Ангелова, Юлияна Пантелеева
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Позабравени и пренебрегнати празниците, обичаите, обредите и риту-

алите, игрите и забавленията трябва да намерят място в живота на днешното 
дете, а учителите да не се страхуват да ги прилагат и откриват естетическия им 
потенциал, защото те са носители на неповторимост и имат свой специфичен 
блясък.

Защото – българското е вселена – без начало и без край.
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ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Ганка И. Янкова

ABOUT THE PEDAGOGICAL SITUATIONS  
IN BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE  

IN THE KINDERGARTEN
Ganka I. Yankova

ABSTRACT: In the text are presented contextual and structural characteristics 
of the pedagogical situations in Bulgarian Language and Literature in the 
kindergarten as a major form of organizing the educational interactivity. The 
necessity of a single meaning of the terminology is defended as well as the 
interchangeability of the concepts: pedagogical situation – occupation – activity.
An object of discussion are also the differential characteristics such as commu-
nication, openness, dynamics and variability, that are derived from the contem-
porary academic situation. There are also presented suggestions of concrete me-
thodical solutions.
KEYWORDS: methodical system, pedagogical situation, occupation, activity, 
communication, results.

Конструктът система на обучението по български език се реализира чрез 
образователното взаимодействие между обучаеми и обучаващи, при което се 
решават задачи с помощта на адекватни технологии – това са дейности на пре-
подаване и учене, за усвояването на определено учебно съдържание и постигане 
на целите, заложени в програмните системи. Връзките между целите на образо-
вателния процес, съдържащата се в програмите учебна информация и очаква-
ните резултати са закономерни. В разпознаването на обучението по български 
език като система се представят като цялост, като единство, взаимно свързани и 
взаимодействащи елементи – целите на обучението по български език, образо-
вателното съдържание, принципите на обучение, методите и похватите и фор-
мите на организация – които се проявяват като единство и в своите функции.

Функционалните зависимости между всички компоненти на методи-
ческата система се реализират в педагогическата ситуация, която е основна 
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форма на организация на образователния процес в детската градина. Терми-
нът педагогическа ситуация е актуален в методическата наука през последните 
години и заменя традиционните понятия – занятия, занимания. Тази замяна 
се определя като една от педагогическите иновации в съвременната методи-
ка на обучението по български език в детската градина. Любопитен е фактът 
защо тази „новост“ не допринесе за оптимизиране на образователното взаи-
модействие, не улесни учителите в тяхната работа. Непоследователната упо-
треба на понятието педагогическа ситуация провокира интереса ни към необ-
ходимостта от еднозначност на езика на учебния дискурс и мотивира промяна 
в аспект на терминологична прецизност и лингвистична коректност.

Безграничната свобода в боравенето с термини като методи, форми, 
средства, ситуации, принципи, подходи, занимания, разкази, съчинения и 
още, и още затруднява учителите в тяхната предварителна подготовка и пос-
ледваща реализация, като прави невъзможно „разбирането“ на говореното, 
заради „множествеността“ на езиците, на които то се изговаря. Разноговоре-
нето затруднява и студентите (бъдещи учители) при усвояване на учебното 
съдържание по методика на обучението по български език в детската градина 
поради несъобразеността на образоващите езици с възможностите за разби-
ране от студентите.

Неправомерната употреба на трите термина (педагогическа ситуация, 
занятие, занимание) е вече показател, че избраното наименование педагоги-
ческа ситуация не е толкова удобно. В тълковния речник думата ситуация се 
семантизира като 1. Сбор от обстоятелства и условия, които създават едни или 
други отношения; положение, разположение, състояние, местоположение, об-
стоятелства; 2. Езиков. Условията, при които се осъществява дадено езиково 
съобщение; контекст на речта.

В хода, в структурата на педагогическата ситуация се дефинират обра-
зователни ситуации, които вече наричаме етапи, моменти, части. Ако приемем 
названието „занятие“, то в неговата структура можем да разграничим следни-
те компоненти:

• първа образователна ситуация – създаване на емоционална нагласа, 
провокиране на детския интерес, мотивация, преход към новата тема;

• втора образователна ситуация – представяне на езиковото явление 
(литературната творба);

• затвърдяване на материала и обобщение.
Всяка образователна ситуация от занятието се реализира чрез методи-

чески похвати, чийто брой е неопределен. Изискването е те да са методически 
целесъобразни. В основата на занятието стоят конструирани, преднамерени 
учебни речеви ситуации, ситуационният подход е приоритет в организацията 
на занятията в детската градина, но подмяната на термина занятие с педа-
гогическа ситуация е некоректна. Възприетият термин е нефункционален и 
изкуствено наложен. Детските учителки представят още един мотив в подкре-
па на понятието занятие: нито веднъж не се казва на децата, че ще имат ре-

За педагогическите ситуации по Български език и литература в детската градина
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гламентирана педагогическа ситуация по български език (следва занятие по 
български език).

И още един не толкова сериозен мотив в подкрепа на предложението 
ми: една задължителна регламентирана педагогическа ситуация в подготви-
телна група продължава 25–30 минути според нормативните документи. Не е 
ли твърде дълго време за реализацията на една педагогическа ситуация?

Знае се, че в дидактическия дискурс това понятие е многозначно и се 
конкретизира в определен контекст. Но въпреки това пак създава проблеми.

Затова смятаме, че терминът занятие е методически по-целесъобразен, 
че ако не е възможно да заменя термина педагогическа ситуация, може да се 
употребява паралелно с него (т.е. синонимната употреба на занятие, занима-
ние, педагогическа ситуация да е регламентирана). Иновативността в орга-
низационната форма на образователното взаимодействие се експлицира не в 
изкуствената подмяна на думи, а чрез промяна в структурата и съдържанието 
на занятието, във функционалните образователни практики.

Говорейки за занятието като форма на организация, ние насочваме вни-
манието си върху неговите структурни и съдържателни аспекти. Структура-
та му се експлицира чрез определени компоненти, подредени и разположени 
линейно в пространството (занималнята) и във времето – от 15 до 30 минути 
според възрастовата група.

Ф. Даскалова пише, че „в занятието по роден език обучението по бъл-
гарски език е целенасочен, системен, предварително организиран педагоги-
чески процес“ [Даскалова 2012:69], при който под ръководството на учителя 
децата получават определени знания (за звуковете и буквите, за думата и из-
речението, за думите, назоваващи предмети, свойства, количества, действия и 
т.н.) и усвояват кръг от умения. Системността на занятията по български език 
е мотивирана от следното:

• чрез занятието целенасочено и поетапно се реализират всички зада-
чи, регламентирани в програмната система;

• на занятието се осигуряват условия за работа с цялата група и с всяко 
дете поотделно;

• структурата на занятието осигурява употребата на различни речеви 
дейности (слушане и говорене);

• на занятието вниманието се насочва върху езиковите факти и допус-
каните грешки се коригират внимателно и дискретно, без да се санк-
ционират децата – по време на занятията по български език децата 
наблюдават, слушат езикови модели (правилни и уместни) и съвсем 
естествено спонтанно ги включват в собствената си реч.

Съвременната образователна ситуация мотивира изисквания към заня-
тието по български език и литература в детската градина: да е комуникативно, 
отворено, динамично, вариативно. За да бъде резултатността на езиковите за-
нятия висока, за да можем да говорим за добро равнище на езикова постигна-
тост, е необходимо общуването по време на едно занятие да „снема“ в адапти-

Ганка И. Янкова
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ран вариант общуването извън детската градина – децата да научават неща, 
които ще са им полезни в процеса на тяхната социализация, в общуването с 
околните, в различни комуникативни ситуации, с други думи да се научат да 
споделят, да изразяват впечатления, да си поискат подарък, да убедят родите-
лите си да им купят този подарък и т.н.

Структурата на занятието е отворена, инвариантният модел включва 
уводна част, основна и заключителна. Но в универсалната рамка учителят 
може да предлага методически решения, да редуцира някои методически ре-
шения, да пренарежда ситуациите, допустима е и функционална импровиза-
ция. „Живото“ общуване с децата е „предвидима непредвидимост“, винаги 
има вероятност детските въпроси, отговори, реакции да наложат промяна в 
предварително планирания вариант. По тази причина определяме занятието 
като отворено и динамично.

Вариативността е друг маркер на съвременните занятия по роден език и 
тя се проявява на различни равнища:

– на равнище цели;
– на равнище образователно съдържание (обем, акценти, примери и т.н.);
– на равнище методически похвати.
Изборът на решение зависи от възрастта на децата, от езиковата им под-

готовка, от социалната среда, от спецификата на региона, от педагогическия 
„почерк“ на учителя и др. Съвременните интерактивни практики намират 
широко приложение в образователното взаимодействие по български език и 
литература, респективно в занятията – във всички структурни компоненти.

Спецификата на образователното направление „Български език и ли-
тература“ предпоставя спецификата и на занятията по български език и ли-
тература – обект на изучаване е родният език, на български език се общува 
във всички други занятия, по време на целия престой в детската градина, бъл-
гарският език е средство за общуване по време на занятието и същевременно 
е обект на изучаване. За да се реализират определени формулирани цели, е 
необходимо в плана на занятието да са включени и добре да са премислени 
всички акценти в съдържателен и технологичен аспект, в теоретичен и прак-
тически план. Например инвариантният модел на един проект на занятие по 
български език и литература съдържа следните компоненти:

1. Образователно направление – Български език и литература
2. Ядро: Художествена литература/Семантична страна на речта/

Свързана реч и т.н.
3. Вид на занятието (ситуацията) – регламентирана/нерегламентирана/ 

комплексна/самостоятелна педагогическа ситуация
4. Тема: Възприемане и интерпретация на стихотворението „Родна 

стряха“на Ран Босилек/ Играя със звук и буква „Е“/ Преразказваме приказката 
„Трите прасенца“ и т.н.

5. Цели:
– Образователни: Да се формира интерес у децата към поетическата 

творба и да се изградят умения за разчитане на смислите в лирически тек-
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стове, настроението, което създават, и авторовото послание/ Да се осмисли 
същността на изречението в съпоставка с думата като лексикална единица/ Да 
се затвърдят уменията на децата за конструиране на изречение/ Да се усъвър-
шенстват рецептивните умения на децата чрез работа върху приказка и т.н.

– Възпитателни: Да ценят приятелството и доброто/ Да уважават труда 
на другите и др.

6. Образователни задачи:
• Възприемане на стихотворението и осмисляне на авторовото посла-

ние чрез художествените образи в текста;
• Уточняване на представата за свое и чуждо;
• Съпреживяване на обичта към родната стряха;
• Осмисляне на характерните черти на художествения образ и уто-

чняване на изразните средства за неговото изграждане;
• Активизиране на употребата на синоними и стилистично оцветени 

думи – епитети, умалителни имена, обръщения и др.;

➢ Възприемане с разбиране на въпросите на учителя и съставяне на от-
говори с просто (кратко и разширено) изречение;

➢ Съставяне на кратки прости и разширени изречения и т.н.

Забележка: Важно е да се знае, че при дефиниране на целите се има пред-
вид резултатът, който се постига след тяхното реализиране, а при определяне 
на образователните задачи се представят дейностите, стъпките, които водят 
до постигане на целите.

7. Ход (представен е модел за работа върху стихотворението „Родна 
стряха“ от Ран Босилек):

– Първа образователна ситуация: провокиране на детския интерес и 
мотивация за участие чрез:

• Подходяща музика (Високи сини планини; Хубава си, татковино; Под 
наш´та стряха и т.н.);

• Книжка с творби на Ран Босилек;
• Портрет на автора;
• Снимки от България, Шумен, детската градина, дома и т.н.;
• Импровизирана тематична изложба.

– Втора образователна ситуация – интерпретация на текста (комен-
тирано четене):

• Четене (рецитиране, художествено изпълнение и др.).
• Коментар:
Как звучи това стихотворение ? – (ведро, бодро, жизнерадостно).
Какви чувства са изразени в него? – (любов, обич, признателност).
Къде точно са показани те? Как са показани? (в заглавието).
Защо е избрано това заглавие? Харесва ли ви? Защо са избрани думи-

те родна и стряха? Какво означава думата родна? – мястото, където сме ро-
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дени, където живеем с близките си, където се чувстваме добре, у дома, чувст-
ваме се уютно.

Защо стряха, какво означава тази думичка? – означава защитено мяс-
то, сигурно. Под стряхата лястовичките правят гнезда. (Да си припомним: 
„Под наш´та стряха лястовичка във гнездо живей…“). Там, под родната стря-
ха, поетът е щастлив, спокоен, сигурен, защитен.

Освен в заглавието още къде е показана обичта на поета към родната 
стряха? – (в цялото стихотворение).

Да чуем първия куплет. Как в тези стихове (4) е описана родната стря-
ха? Каква е тя? – бяла, спретната, назована е къщурка. Защо? Толкова ли е 
малка? – умалителните думички означават и нежност, и гальовност, и обич. 
Защо е бяла и спретната? Какво означават тези думи?– тя е чиста, подредена, 
красива.

Какво научаваме още за родния дом? – пред него има две липи.
Защо е избрал точно това дърво? – липа? Липите са много ароматни, 

уханието им е трайно. Тук, в този прекрасен кът, е роден поетът. Картината, 
която си представяме, вече има цвят и аромат.

Как е показано това?
– „тука майчина милувка сетих най-напред“.
– думичката сетих – означава усетих, почувствах най-напред, първо, за 

първи път.
Чете се вторият куплет:
„ Тука под липите стари …“
Защо в този куплет се повтаря думичката тука/тука ?
– за да се акцентира, да се наблегне, изразява се категоричност – точно 

тука.
Как да определим картината, описана в тези 4 стиха? – Това е картина 

на безгрижното детство.
Защо е безгрижно? Защо го определяме така? – „с весели другари тичах 

и се смях“.
Най-силно любовта е изразена в третия куплет – „Къщичка на дните 

златни…“
Как е показана тази любов?
– с обръщението
– с умалителното съществително
– с определението златни – „дните златни“.
Защо тези дни на детството са златни? – те са щастливи, безгрижни, 

при мама и татко, в родния дом, при приятелите.
А как е наречена родната стряха? – „кът свиден и мил“.
Какво означава свиден? – скъп незаменим, много личен, незаменим за 

нищо, даже за царските палати (за нищо на света).
Как е изразил своята категоричност? – не бих те сменил.
Защо точно царските палати са разменната цена? – те са скъпи, богати, 

просторни. Но поетът се отказва, защото родният дом е безценен.
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И така, какво внушава, какво ни казва поетът с този текст? – че род-

ният дом е скъп и незаменим, че всички обичаме своята родна стряха, своето 
родно място, своята родина, своите близки.

Хайде да се опитаме да проследим как е наречена родната стряха в 
стихотворението? – родна стряха, бяла спретната къщурка, кът свиден и мил, 
къщичка на дните златни.

По колко много начини Ран Босилек е изразил любовта си към родния 
край, служейки си с богатството на родния език.

Ако трябва да нарисувате картината, която си представяте, какви 
цветове бихте използвали и защо? – светли, весели, свежи, в синхрон с на-
строението на автора. Това ще го направим по рисуване.

– Трета образователна ситуация:
Благодаря, деца. Доволна съм от участието ви. Радвам се, че харесвате 

стихотворението. Следващия път по време на занятието ще го научим наи-
зуст, за да зарадвате мама и татко.

8. Методически похвати – изброяват се образователните практики, 
използвани от учителя по време на занятието. Например в занятие на тема: 
Преразказваме приказката би могло да бъдат представени някои от следните 
методически решения:

Преразказ на текст по илюстрация към епизод от текста:
• на всяко дете се раздава картинка и то разказва този епизод от 

текста,който отговаря на картинката
• картините са разпилени по килима, детето само взема картината и 

разказва частта, която отговаря на картинката
• картинките са на дъската в объркан ред, децата първо ги подреждат 

според хронологията на действието – случката, и после учителката 
посочва дете, което ще разкаже първия епизод, втория и т.н.

• децата избират илюстрации на приказки, в които героите са едни и 
същи. Назовават приказките и разказват една от тях, или и двете, или 
епизоди от едната и другата

• по части от пъзел, децата сглобяват (подреждат) пъзела и след това 
преразказват приказката

• след беседа върху текста, преди преразказа, децата рисуват илюс-
трация на епизод, който ги е впечатлил, после получените картини 
се подреждат в хронологичен ред според развитието на действието и 
децата правят преразказ.

Децата казват пословици и поговорки, чието значение насочва към по-
уката в приказката, например:“ Който не работи, не трябва да яде“; „Трудът 
краси човека, а мързелът го грози“, за приказката „Мързеливата невяста“.

Преразказ по зададено начало от учителя/преразказ по зададен край;
Използване на компютърна презентация, работа с интерактивна 

дъска и др.
9. Забележки (отбелязват се от учителя в края на занятието и целта е да 

се направи преценка, самоанализ на свършената работа и да се внесат коре-
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кции в модела в аспект на по-голяма методическа целесъобразност и функ-
ционалност, ако се налага).

Този инвариантен модел на план на занятие се реализира под формата 
на конкретни варианти, като всеки елемент от плана се конкретизира според 
реалните учебни условия в детската градина. Посочените примери в предло-
жения проект са случайно подбрани и са представени с цел по-лесно разчита-
не на точките от плана. Те не се съотнасят само с една точно определена педа-
гогическа ситуация, а насочват към възможности за семантизиране и конкре-
тизиране на определени дидактически понятия.

След реализацията на педагогическата ситуация е важно да се направи 
анализ на свършената работа и конкретните впечатления да бъдат отразени в 
портфолио (тетрадка). Критериите за методически анализ на едно занятие е 
необходимо да се познават от учителите в детската градина, както и от студен-
тите – бъдещи учители:

• Първо – за да се съобразяват с тях при планиране и реализиране на 
занятието;

• Второ – за оценка на работата след регламентираната ситуация.
По-надолу са представени критерии за методически анализ на регла-

ментирана ситуация по български език и литература:
• Място на регламентираната ситуация в образователното взаимо-

действие по български език според програмната система и според те-
матичното годишно разпределение; ядро и др.

• Цели на занятието (образователни – информативно-познавателни и 
комуникативно-практически; възпитателни), мотивиране на целите с 
оглед на структурните компоненти на ситуацията.

• Оценка на всички компоненти на занятието (създаване на емоцио-
нална нагласа, дефиниране на задачата, мотивиране на темата, акту-
ализация на позната информация, ако темата позволява, запознаване 
на децата с езиковата единица, затвърждаване на новата информация 
чрез самостоятелно участие на децата и др.).

• Преценка на логиката на структурата на занятието, насочена към ре-
шаване на поставената цел, на избора на вариант, реализиращ инва-
риантния дидактически модел (уводна част, основна част, заключи-
телна част) – последователност, целенасоченост; мотивирани преходи 
от един компонент към друг; единство на тренировъчни и творчески 
дейности в отделните етапи на занятието; логическа завършеност и 
цялостност.

• Коментар на съдържанието на дидактическите текстове (примерите), 
които се използват – интересни, занимателни, достъпни, наситени с 
езиковия материал, който се изучава, информативни, жанрово и сти-
лово многообразни.

• Съдържателни аспекти на занятието – научност, терминологична 
точност, наличие на фактически грешки, неверни изводи, незадълбо-

За педагогическите ситуации по Български език и литература в детската градина



178
чени обобщения, терминологично обременяване на децата, правилно 
поставени акценти, достатъчна ли е новата информация.

• Оценка на резултатите чрез качеството на знанията, уменията и нави-
ците: обем, трайност, осмисленост, приложимост;

• Оценка на езиковедската и методическата подготовка на учителя, на 
неговата професионална култура чрез анализ на някои общодидакти-
чески достойнства и недостатъци:
– многообразие на методическите похвати;
– разнообразие и целесъобразност на въпросите, които задава;
– точност, правилност и яснота на изводите, които прави;
– степен на активност на децата;
– умение на учителя да включва всяко дете в работата;
– взаимоотношения на толерантност, уважение и взискателност;
– прецизност при оценяване на отговорите на децата;
– умение на учителя да използва разнообразни учебни средства;
– речта на учителя;
– педагогическа наблюдателност на учителя /умение да открива греш-

ките на децата и да ги поправя/.
Педагогическата ситуация (занятието, заниманието) е случване, за кое-

то отговорност носи учителят. Независимо от предпочитания термин, образо-
вателният разговор, неговата тема, мотив и цел, както и участниците (учите-
лят и децата), постоянно остават като маркери на тази организационна форма. 
Има много пътища за оптимизиране на обучението по български език и лите-
ратура в детската градина и всички заедно – специалисти в областта на преду-
чилищното образование (педагози, психолози, методици), учители в детската 
градина, експерти – можем да научим децата повече да знаят, повече да могат, 
повече да правят – с много любов и професионализъм.
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ДЕВИАНТНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА МАЛОЛЕТНИТЕ  
И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРАВОНАРУШИТЕЛИ

Ганчо В. Иванов

THE DEVIANT BEHAVOUR OF INFRINGE MINORS
Gancho V. Ivanov

ABSTRACT: This article presents the deviant behaviour of infringe minors, its 
characteristics and the impact society and the state have on the minor’s deviant 
behavior.
KEYWORDS: deviant behaviour, minors, society factors.

Всяко общество независимо от състоянието му, от етапа на неговото 
развитието винаги е чувствително на темата деца, тяхното образователно раз-
витие и прояви, особено когато са противоправни, а поведението им винаги се 
разглежда като носител на опасности, както за самото дете, така и за околните. 
В същото време на това поведение се гледа и като на знак за обществото, за да 
се реализират необходимите промени, които да дадат тласък на усъвършенст-
ването на социалното и наказателното право и да го развият в демократична 
посока. Всички норми и порядки, установени и наложени в него, са следствие 
и доусъвършенстване на съществувалите в миналото морални, социокултур-
ни, семейни и правни традиции. Затова обществото ни е разтревожено, кога-
то проявите, резултат от девиантното поведение на малолетните и непълно-
летните правонарушители, придобият гражданственост, когато то разбере за 
тях. То е гневно, стресирано, засегнато, оскърбено и дори застрашено, когато 
извършителите на противообществени прояви са деца и особено когато де-
виантното им поведение е довело до извършени престъпления. Неприязън и 
противоречиви мнения се наслагват в него спрямо всички правоохранителни 
и правораздавателни органи, когато в социалното и медийното пространство 
се афишират аморални и противозаконни прояви, извършени от малолетни 
и непълнолетни правонарушители. Страх от възможното непреследване от 
страна на органите на реда витае в него, когато се почувства застрашено от 
подобно поведение и реални престъпни действия, извършени от децата. Об-
ществото ни е твърде чувствително към личното си пространство и крайно 
критично към тези явления, защото се чувства уязвимо и незакриляно. По-
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скоро, то е критично към определени институции и органи, отколкото към 
себе си, защото социалните виждания и наслоените морални очаквания често 
се разминават с реалностите и в такива моменти то е подложено на изпитания.

Безспорно девиантното поведение на малолетните и непълнолетните на-
рушава моралните и правни норми и е неприемливо за обществото. Подобно 
тяхно мислене и действия имат своите корени само в общество, което създава 
условия и среда за неговото раждане и развитие. Отклоненията в поведението 
на малолетните и непълнолетните са рожба на безсилието на държавата, об-
ществото и семейството да успеят да създадат среда, която да ги ангажира с 
упражняване на техните основни задължения, свързани с образованието им. 
Отклоненията в тяхното поведение са резултат от влиянието на негативите 
насищащи социалната и семейната среда. Твърде често взаимните усилия на 
институциите, правоохранителните и правораздавателните органи са разно-
посочни в усилията си и не работят в единство, а това дава сили развитието на 
децата с подобно поведение да продължи в негативна посока.

Това поведение при малолетните и непълнолетните е рожба на слабо-
стите в законодателен и морален аспект на самото общество. Кризисните, про-
блемните или изцяло липсващите моменти при възпитанието и образоването 
на децата в издигане на знанието, извисяване и приемане на християнските и 
като цяло на религиозните добродетели, на моралното поведение и етичните 
норми, на историческите и културните ценности, на любовта към семейството 
и съхраняване на неговите традиции, на подчиняване на законовите норми 
са основата, която ражда това поведение. Обществото и неговото състояние 
винаги представляват интерес за хората и изследователите му поради обстоя-
телството, че, от една страна, то създава условия за раждането и генерирането 
на девиантното поведение и за разширяването на сферата му на влияние и 
действие, а от друга страна то трябва да се бори с всички свои сили (морални и 
законодателни) срещу асоциалното поведение на собствените си деца. В този 
смисъл социалната, образователната и правната рамка, които държавата и 
обществото налагат, трябва да е навременна като възрастова характеристика, 
трябва да е съобразена с всички стандарти на европейското законодателство, 
при това наложена повсеместно и контролирана адекватно с изведено приори-
тиране върху поведението и отговорността на родителите към децата си.

Девиантното поведение има свой генезис, своите семейни, социокул-
турни, етнически и религиозни корени. Във всички случаи то е особен тип 
асоциално поведение на малолетните и непълнолетните, разпространено в 
обществата с наситена палитра на субкултурно ниво, включително и демо-
кратичните и силно ограничено в обществата от тоталитарен тип. Този тип 
поведение много трудно намира поддръжници, много трудно съжителства и 
се развива в общества в които спазването на законодателството е най-важни-
ят приоритет и е обект на внимание от всички в него, когато този процес се е 
превърнал в негова същностна част и основен начин на живот. Заставайки зад 
нормата на закона, зад морално етичната норма, обществото налага силата на 
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законовите репресии над девиантния стил на поведение и начин на живот и 
търси възможност за реализиране на законодателната санкция.

Във всички случаи всяко поведение в дълбоката си същност отразява 
нормалния стремеж на индивида към търсене на социална реализация, на со-
циален стремеж и висока социална оценка, което е отражение на нормалния 
човешки стремеж към развитие и реализация в обществото. Девиантното по-
ведение, правонарушаването е процес на погазване и пренебрегване на вся-
какви морални, културни, етични и общовалидни законови норми. То издига, 
приоритира, налага процеси и действия на тиха, продължителна и осмислена, 
а понякога и на крайно буйно изразена, дръзка, реакционна, агресивна и не-
осъзната субкултурна позиция и поведение. Многообразието на девиантното 
поведение при малолетните и непълнолетните граждани най-често се изра-
зява в реализирани прояви на: кражби, насилие, бягства от училище или от 
дома, репресии спрямо членове на семейството или такива от приятелския 
кръг включително и този на съучениците, а често и сред непознати, неоправ-
дана агресия спрямо правните норми, наркомании, алкохолизъм, скитничест-
во, липса на възможност за вместване в социално пространство, на социална 
преситеност или несигурност, търсене на пространство за реализиране на ав-
тономност, на дълбоко погрешни представи за реалностите на живота, дори 
за наличие на тяхната липса. Основните характеристики на девиантното по-
ведение, отличаващи го от останалите форми на отклонение в поведението на 
малолетните и непълнолетните, се свеждат до:

– Разглеждането на неговата основа и произход като следствие от раз-
нообразието на отклоненията в личностното и психосоциалното 
формиране и развитие на малолетните и непълнолетните в периода 
на подрастването им;

– Характеристиките от анализ на възрастовата и психологическата на-
товареност и емоционалната подплатеност на малолетните и непъл-
нолетните;

– Усилията и резултатите от търсенето на характеристиките на средата 
за неговото зараждане и развитие в обществото;

– Белезите и резултатите от налаганата от обществото и действаща в 
него социална и правна рамка в търсене на нова, различна среда (со-
циална и законова), за да е налично успешно правоприлагане на нор-
мите срещу него;

– Разглеждането на това поведение като резултат от бързата социали-
зация и строгата индивидуализация на децата в кризисни за самите 
тях периоди от психосоциалното им и физическо формиране, а това 
са периодите, когато децата навлизат в нови, по-сложни социални от-
ношения, когато изискванията за добро развитие и поведение растат 
и като изискване от страна на родителите и от страна на обществото. 
В такива моменти се раждат и обособяват възможните предпоставки 
за възникването на конфликти, породени от неблагополучия и нару-
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шения в равновесието между детето и средата, търсеща и налагаща 
своите изисквания и норми на поведение и развитие.

Девиантното поведение е аномално поведение (от гр. ез. anomalos – не-
правилен) и носи в себе си множество явления, разпространени в широката 
социална действителност, а негови субекти са и психически здравите деца и 
тези, които се отличават с различни по степен и характер на изразеност на 
физически или психофизически аномалии. При него можем да припознаем 
характеристиките на:

• бягствата от дома;
• скитничеството;
• аморалния начин на живот;
• агресивното поведение спрямо близките от семейството и спрямо съ-

учениците;
• реалната възможност и склонността към употреба на алкохол, нарко-

тични вещества и опиати;
• дезинтересираността към учебния процес и бягства от училище;
• нарушени взаимоотношения както между самите деца, така и между 

деца и родители;
• реализиране в пространството на противообществени групи, носещи 

индикациите и характеристиките на действия свързани с кражби и 
побои;

• реализиране в пространството на противобществени групи, свърза-
ни със сводничество, проституция, реална и виртуална порнография;

• отвличания и трафик на деца.
На практика нереализираното, несъстоялото се съответствие, несъсто-

ялата се позитивна среща на детето със социалната и законовата рамка, нало-
жена в семейството и обществото, необразоваността му, липсата на осмисляне 
или прилагането на социалните и правни модели са обстоятелствата, които 
формират девиантно поведение.В този смисъл този вид поведение не е едно-
личен акт или еднократно състояние, формиращ се стереотип на поведение, а 
процес, при който ясно личат произходът и контрапунктите на позициите на 
обществените изисквания и реалното аморално поведение на децата от тази 
възрастова категория, в който основните фигури са семейството и обществото.

В същността си девиантното поведение е отклоняващо се от общочо-
вешките норми поведение, което предава различна характеристична темпо-
ралност на идентичността и същността на човека, както и на неговата морал-
но-етична природа. Когато са налице у малолетния и непълнолетния норми 
на поведение с подобна характеристика, трябва да се разгледа същността на 
понятието и като вид личностно поведение. В този смисъл следва да поставим 
пред себе си множество въпроси и да търсим отговорите им – дали и до колко 
този вид поведение е одобрявано или неодобрявано, прието или отхвърляно 
е, съществува ли у нас адекватното законодателство и в крайна сметка каква 
е реакцията на обществото и институциите, които представляват държавата. 
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Трябва да потърсим отговор и на въпросите – преследвано ли е девиантното 
поведение от моралните, религиозните и законовите норми, наложени в дър-
жавата, носи ли подобен род поведение опасност за личностното здраве, за 
възможността детето да продължи да се образова, за бъдещето му развитие, 
адаптиране и реализиране в обществото, защото няма нищо по ценно от дете-
то, от неговото здраве, неговия просперитет, възпитание и развитие.

Проблемът с девиантното поведение на малолетните и непълнолетните 
правонарушители и борбата на всички ни с него е винаги актуален. Общество-
то никога няма да спре да търси адекватни методи и сполучливи подходи към 
съзнанието и душата на децата с подобно поведение, защото в противен слу-
чай ще ги загуби. То няма да спре да актуализира същността, смисъла и фор-
мите на възпитателните мерки, докато достигне и приложи онези от тях, които 
биха се оказали най-резултатните в борбата с това поведение. Актуалността 
на проблема идва от времето, което налага нови и различни модели в отно-
шенията дете – семейство и дете – общество. За специалистите в тази област 
обосновката за избор на подобна тема се крие именно в нейната актуалност и 
особено влияние на този проблем върху обществото. Въобще всичко свързано 
с децата е важно, но особено важно за тях самите, за семействата им, за сре-
дата в която живеят, когато са лишени от родителски грижи, е тяхното здра-
ве. Този особено важен сегмент от живота на всяко дете обосновава интереса 
към тезата, защото е важен, но не достатъчен. За децата трябва да се полагат 
не само грижи, свързани със здравеопазването и физическото им оцеляване. 
Семейството и държавата трябва да търсят решение на множество проблеми, 
свързани с тях, с тяхното развитие, образоване и реализиране в обществото. 
Усилията за моделиране на поведението на децата в позитивна посока следва 
да са резултат от високо ниво на образованост, умения и компетентности, раз-
вивани у тях като резултат от двустранните усилия – техните и на обществото.
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Обществото с неговия консуматорски уклон и тенденция на развитие се 
превръща в една специфична особеност за развитие на девиантно поведение.

Това е така поради факта, че консуматорското отношение към живота е 
на път да се превърне в масово явление и една от първите ѝ жертви са именно 
малолетните и непълнолетните, чието поведение в значителната си част се из-
разява в това децата да искат по възможно най-силния и нетърпящ отхвърля-
не и възражение начин всичко, което е от предметно – паричния свят, веднага, 
в максимални количества и завинаги.

Придобитото следва да се демонстрира незабавно по начин, различен 
от нормалния, пред максимален брой хора в и извън училищната среда, неза-
висимо от обстоятелството дали и до колко е позволено подобно поведение. 
Криворазбраните обществени идеали, социални ценности, както и стремежът 
към издигане в култ на вещоманството и пошлата показност в обществото, 
влияят на развитието на децата в негативен план. Дори да приемем, че всички 
сме безкрайно нормални, малолетните и непълнолетните, като най-уязвимата 
част от обществото ни, неминуемо се поддават на изкушенията и кривора-
збраните ценности.

Нещо повече, девиатирането на условията и средата в обществото неиз-
бежно водят до девиантно подражание, а впоследствие и до пълноценно деви-
антно поведение на малолетните и непълнолетните.
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За да се опазят децата от противообществените прояви, или да се пред-

приемат конкретни мерки за тяхното превъзпитание в случаите, когато вече 
са нарушили правните норми, е важно да сме наясно с факторите, които са 
допринесли за изграждането и утвърждаването на девиантното им поведение 
с противоправна насоченост.

Факторът, даващ началото на девиантното поведение, се корени в 
социалната среда, наречена „семейство“. Неговото наличие или отсъствие, 
както и спецификата на семейната среда, оказват основно влияние върху фор-
миране на ценностната система на детето. Всеки елемент от реализиране на 
философията на семейната структура изгражда и дава своите резултати върху 
усвояването, споделянето или отхвърлянето на човешките ценности, както и 
върху генерирането на характеристиките на девиантното поведение. Семей-
ствата с асоциална ценностна система или с други дефицити във функцио-
нирането си, обикновено оказват съществено влияние върху формирането на 
личност с девиантно поведение.

Когато в семейната среда подчертано доминират властническите модели 
на отношения, когато има наличие на авторитаризъм на родителско поведе-
ние, посегателства и физическо насилие спрямо членове на семейството, ние 
неизбежно ги приемаме като предпоставки за развитие на девиантно поведе-
ние. Когато в семейната среда доминират жестокост и консерватизъм, потис-
кащи индивидуалните потребности и развитие, когато е налице изключител-
но строг и груб родителски контрол, водещ до формирането на една социално 
неадекватна детска психика, ние приемаме, че по същество това е характери-
стичен белег на последващо развитие на девиантно поведение.

Девиантното поведение се заражда в период на непълноценни семей-
ни взаимоотношения, които нараняват и обременяват детското емоционално 
усещане. Ранното развитие и наситеността в подрастващата възраст на тези 
негативни елементи изграждат и моделират порочност във връзката между 
родителите и особено между родителите и децата. И когато се опорочи, накър-
ни или загуби диалогът в общуването, а като цяло и позитивната емоционална 
среда, обвързаност и обич в семейството, особено в периода на ранното дет-
ство, възможността това поведение да се превърне в доминиращо поведение е 
изключително голяма.

Необходимо е да започнем с този фактор и да уточним характеристики-
те на средата, наречена „семейство“, поради обстоятелството, че именно кога-
то то и микроклиматът в него са нарушени, когато има разпад на основните 
позитивни негови характеристики, когато родителският контрол спрямо де-
цата в него е занижен в каквато и да е степен, или е изцяло липсващ, се създава 
среда, генерираща девиантното поведение.

Семейството винаги е било и си остава основният социокултурен фак-
тор, който поражда и определя посоката на личностното развитие на детето. 
Връзката между детето и родителите започва още от раждането и има дра-
матично значение за развитието на детето. Тя може да помогне на детето да 
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стане това, което иска да стане, но може да причини и много болка, отчаяние, 
несигурност, враждебност и по трагичен начин да се отрази върху целия му 
живот. Неговата значимост в различните възрастови периоди на развитие на 
отделния индивид се променя с развитието му.

Особено силно е възпитателното влияние на родителите, братята, сес-
трите и роднините в ранното детство, когато социалният кръг на общуване на 
детето е концентриран преди всичко в рамките на семейството.

Именно там чрез общуването с най-близките хора се изграждат пред-
стави, ценностни ориентации и нагласи, овладяват се норми и правила, ми-
слене и поведение. Освен това семейството е първата социална група, в която 
подрастващият индивид формира впечатления за себе си и за другите, развива 
чувството за собствена значимост и стойност и за реализиране на собствените 
възможности. Неслучайно в гл. III от Семейния кодекс, където са разписани 
нормите за личните отношения между съпрузите, е наличен императивния 
текст на чл. 17: „Съпрузите са длъжни чрез взаимно разбирателство и общи 
усилия и съобразно своите възможности, имущество и доходи да осигуряват 
благополучието на семейството и да се грижат за отглеждането, възпитанието, 
образованието и издръжката на децата“.

Законовите характеристики на семейното поведение са основополага-
щи, когато държавата търси отговорност за девиантното поведение на децата, 
или когато решава бъдещето на дете с подобно поведение. Липсата на тези ос-
новни характеристики на семейните ценности са основополагащи за развитие 
на такова поведение у малолетните и непълнолетните.

Субектът, т.е. детето, лишено при израстването си от тях, не се развива 
в подходяща за него среда. То расте обременено и дефицитите в него се увели-
чават. Този факт травмира трайно и понякога непоправимо неговата психика 
и води до аномалии в развитието на детската личност, до ниско ниво или до 
липса на такова в интелектуалното му развитие, през периода на съзряване. 
Израстващите в подобна среда или губят част от своето самочувствие и лич-
ностни характеристики и се поставят в подчинено положение, или с развитие-
то си избират като контрапункт, като компенсаторен елемент на досегашния 
си статус авторитаризма за норма и позиция на поведение.

Това свое развитие те компенсират като упражняват психическо и фи-
зическо насилие спрямо деца, за които разбират или узнават, че нямат техните 
проблеми и растат и се развиват в нормална семейна среда, или извършват 
друг вид противообществени прояви. В този случай произходът на девиант-
ното поведение е породен от влошения микроклимат във все още съществува-
ща семейна среда.

Когато търсим корените на такъв род поведение най-напред в липсата 
на подходяща семейна среда и анализираме възможностите за създаване на 
предпоставки за развитие на девиантно поведение, е необходимо да подчер-
таем обстоятелството, че при нарушено семейно равновесие или при развод 
има срив на стойността на родителското мнението вече има други параметри 
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на своето измерение, без значение по какъв повод е изразено и за какво се от-
нася. Степента на тежест и стойност на мнението и действията на родителите 
е с отслабнала сила и влияние върху подрастващите, а в множество случаи 
въобще не формира влияние върху децата. На практика имаме девалвация на 
мнението на родителите.

Възможно е то вече да не е оня висок критерий за сетивата на децата, 
който се е приемал от тях безропотно и без условности. В тези ситуации мало-
летните и непълнолетните правят опит да разширят пространството на лич-
ната си свобода, усещайки и злоупотребявайки с обстоятелството, че е нали-
це процес на междуродителски конфликт. Възползвайки се от ситуацията, те 
приемат и намират за подходяща и изключително ползотворна за тях тази сре-
да и „успяват“ в множеството пъти да се „реализират успешно“ в нея чрез са-
мостоятелни неконтролирани действия за осъществяване на нови познанства 
за сметка на учебните и домашните си задължения. По този начин търсейки 
своето „аз“, или търсейки нови модели на подражание, те попадат, /понякога/ 
без да го желаят, предполагат или разбират в обхвата на процеса на противо-
общественото, аморалното и в крайна сметка на противоправното поведение.

Несъответствието между правните, обществените и моралните нор-
ми и социокултурните качества на децата като особеност създава предпос-
тавки, за да си зададе обществото може би най-важния въпрос, а именно този 
за правната социализация на децата, за възможността те да израснат, спазвай-
ки законовите норми, и неминуемо си спомняме известния изследовател на 
душевността и бита ни Иван Хаджийски, който пише следното: „Когато мла-
дият човек разбира, че правният ред е създаден, за да се нарушава от едни без-
наказано, а от други с риска да бъдат наказани, нима е възможно да се създаде 
в него едно дълбоко и искрено уважение към закона?“.

Човек започва процеса на социализацията си от момента на своето раж-
дане. Но през целия си живот той е под въздействието на различни елементи 
на социокултурната среда, съдържаща влиянието и поведението на общество-
то, натоварено с различен политически уклон.

И когато е на лице несъответствие между нормите в него, независимо от 
техния произход, когато е на лице дисбаланс и в тяхното приложение незави-
симо от произхода им, самото то е в основата на възможността да се дебалан-
сират условията за нормално развитие и възпитание на децата. Този процес е 
продължителен и включва ролята и влиянието на семейната и училищна сре-
да, на влиянието на групата приятели, на обществените и младежки органи-
зации, на средствата за комуникации и на интернет пространството. Твърде 
специфична е тази особеност за пораждане на девиантност в поведението на 
децата, защото е свързана с развитието на детското съзнаване и остойностява-
не на значимите елементи в същността на обществото.

Когато е нарушен баланса на приоритиране на правовия ред от страна 
на държавата, е почти невъзможно да се моделира и насочи и възпитанието на 
децата в неговото спазване. Именно детската възраст е тази, която трябва да 
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използваме, за да адаптираме и насочим мисленето на детето към адаптиране 
и съобразяване с наложените от законодателството социокултурни и правни 
модели. Семейната среда трябва да създаде условия за градивна социализация 
на децата, защото семейството е оня ориентир, който формира у подраства-
щите не само първите впечатления за света, но създава условия за приемане от 
тях на първите правила за следване и изпълнение, свързани с неговото учас-
тие и неговите задължения, при това осъзнавайки, че неизпълнението им ще 
доведе до някаква форма на наказание. Запознаването на детето с моралните 
ценности на образователните изисквания и с процеса на тяхното изучаване 
върви успоредно и с процеса на начално натрупване на правни познания.

Когато „Его“-то и „Аз“-ът се опълчат не само на семейната и училищна 
среда, но и на социалнообществената и правна рамка на обществото, когато 
влиянието на личностите, медиите, улицата, специфичността на социокултур-
ната среда на групата, в която детето търси реализацията си, се поражда не-
съответствие между страните, което отключва аморалното и противоправно 
поведение и ги превръща в норма на поведение на детето.

Тук придобиват определено значение и смисъл етносните му особено-
сти и нивото на вграденост в дадена социокултурна среда. В този смисъл мо-
жем категорично да твърдим, че това поведение отразява несъответствието 
между нормативния и ценностния опит за отделния индивид.

Друг значим пласт, разкриващ особеностите на девиантното поведение, 
се намира във възможността то да се активира съзнателно или да се преобрази 
като защитна рамка. В първия случай субектът може да демонстрира чрез този 
особен вид поведение контрастност, отхвърляне, отчуждение и т.н., но значи-
телно по-чести са неадекватните поведенчески реакции със защитно значение. 
Наблюденията и изследванията показват, че тези защитни форми на девиант-
ното поведеине са сред най-често срещаните или представляват основната 
маса от всички поведенчески отклонения, наблюдавани като специфични и 
самостоятелни елементи при типовете системно поведение.

Рискът от въвличане в трафик, от влошаване на здравословното му 
състояние вследствие на негативното влияние на новата среда, рисковете от 
натрупване на дефицити в поведението му по отношение на образованието, 
физическото му и умствено развитие са основните фактори, които при реа-
лизирането си биха нанесли непоправими вреди и биха оставили дълго лечи-
ми следи върху детето. Сама по себе си социализацията на децата не означава 
само и единствено запознаване със социокултурните ценности на обществото 
и неговите правни норми.

Процесът на натрупване на познания за обществото като цяло трябва 
да е балансиран, последователно прилаган във възрастовото развитие на де-
цата и да съответства на правните, обществените и морални норми и социо-
културните качества на децата като особеност. Този процес трябва да е родил, 
моделирал и да развива личностните качества на всички деца в обществото. 
Той следва да не е политически конюнктурен и променящ се според политиче-
ските реалности в обществото.

Ганчо В. Иванов
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ДУХОВНО ОБАГОЩЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
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PERSONAL FEATURES OF SCHOOL STUDENTS IN 
THE CONDITIONS OF SPIRITUALLY ENRICHED 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Akopov Garnik Vladimirovich, Chernyshova Evgenia Leonidovna

ABSTRACT: the article considers the personal features of the school students 
who are trained in the conditions of the spiritual enriched educational environ-
ment in comparison with school students in system of traditional training. High-
er rates of levels of development of the spiritual and moral sphere, the valuable 
relations to life, to people, to themselves and in the sphere of the matrimonial 
relations are stated.
KEYWORDS: Spiritual and moral features of school students, the enriched edu-
cational environment, personal features of school students.

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания 
Минобрнауки России № 25.1028.2014/К по теме «Социальная психология 
религиозного (конфессионального), этно-национального, правового и 
регуляционно-управленческого сознания в современной России».

Духовные ценности, определенный приоритет морали и нравственно-
сти традиционно присущи разным народам, представителям различными 
этносов и религиозных конфессий. Сегодня, в условиях глобализации [1], в 
«безграничной» информационной среде подрастающему поколению сложно, 
а порой и невозможно составить ясные понятия о нравственных ценностях, 
различать добро и зло, дифференцировать пределы допустимого и недопу-
стимого для равноправного взаимоуважительного и достойного построения 
отношений. Во многих странах все более активно продвигаются нетрадици-
онные, либеральные ценности, коренным образом меняется институт семьи, 
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что вызывает возмущение и сопротивление в обществах с традиционной 
культурой и мировоззрением. Фактически в современном мире происходит 
серьезная конфронтация традиционных устоев и инновационных преобра-
зований в этно-конфессиональной, социокультурной, политической и нрав-
ственной активности человека и различных социальных групп. Масштаб, 
скорость, темпы или «шаг» этих социальных инноваций может существенно 
превосходить ментальную приемленность и готовность к такой модерниза-
ции людей и определенных социальных групп.

Развитие и широкая доступность современных телекоммуникаций при-
вели к сверхбыстрому обмену информацией, в связи с чем влияние Западной 
культуры на культуру народов Востока в значительной мере возросло. Система 
нравственных ориентиров подрастающего поколения оказывается под угро-
зой полного разрушения. В таких условиях для Российского общества особо 
важной становится задача обеспечивать «духовную прививку», что продик-
товано потребностями общества, в котором наравне с социальным развити-
ем ребёнка, приобретает особую ценность развитие душевного и духовного 
здоровья подрастающего поколения в условиях «многоморального» мира.

В отечественной психологии достаточно заметной и актуальной тен-
денцией становится идея интеграции в образовании культурно-исторических 
традиции России, в частности сопряжения светского и духовного компонен-
тов. Предпринимаются попытки заложить основы духовной психологии как 
особой формы рационального знания о становлении субъективного духа че-
ловека в пределах его индивидуальной жизни. При этом в психологической 
науке недостаточно работ, которые изучают представления школьников о 
человеке на основе комплексирования современной системы образования и 
отечественной культурно-исторической традиции российского общества.

В понимании образования как области жизни современного социума 
феномен образовательной среды можно рассматривать как важный фактор 
образования. Среда выступает как окружение, как совокупность условий и 
влияний на человека. Идеи развития образовательной среды широко разра-
батываются в исследованиях отечественных психологов и педагогов (Дубро-
вина И.В., Панова В.И.). Существует несколько теоретических моделей обра-
зовательной среды:

– коммуникативно-ориентированная (В. В. Рубцов и др.),
– эколого-личностная (С. Д. Дерябо, Г. А. Ковалев, В. А.Ясвин),
– антрополого-психологическая (В. И. Слободчиков),
– экопсихологическая (В. И. Панов) и др.
В рамках данной работы на примере анализа формирования нрав-

ственно-психологических качеств учащихся исследуются личностные осо-
бенности школьников, обучающихся в условиях разных образовательных 
сред – традиционной (светской) модели образования и модели, основанной 
на сопряжении светского и духовного компонентов в образовательном про-
странстве.

Личностные особенности школьников в условиях духовно обагощенной ...
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Общая выборка исследования составила 250 человек учащихся средних 

классов общеобразовательных школ Самарской области. Эмпирическую базу 
исследования составили учащиеся двух типов учебных заведений: средней об-
щеобразовательной школы, которую можно отнести к школам с обычной об-
разовательной средой, и воскресной школы, которую можно отнести к школе 
с обогащенной образовательной средой. В исследовании принимали участие 
две группы учащихся по 125 человек. Первую группу представили ученики чет-
вертых и пятых классов, вторую группу составили школьники 10-13 лет, по со-
гласию родителей получавшие дополнительные занятия в филиалах и подраз-
делениях Некоммерческого фонда «Детского епархиального образовательного 
центра». Выборка испытуемых была выровнена по следующим показателям: 
пол, возраст, проживание в одном регионе. Выбор в качестве респондентов, 
учащихся данных образовательных сред обусловлен предположением о раз-
личном духовно-нравственном развитии в разных образовательных средах.

Образовательная среда понимается как совокупность условий, воздей-
ствующих на развитие личности учащихся. В свою очередь, основной смысл 
категории «условие» можно понять, как сопутствующие фактору школьно-
го образования педагогические обстоятельства, которые способствуют (или 
противодействуют) проявлению педагогических закономерностей. Разные 
образовательные среды понимаются в исследовании как две следующие сре-
ды: образовательная среда средних общеобразовательных школ и образова-
тельная среда воскресных школ.

Изучение личностных особенностей, развиваемых в условиях разных 
образовательных сред, проводилось с помощью комплекса психодиагности-
ческих методик: для определения  уровня сформированности жизненных 
ценностей духовно-нравственной или гедонистической направленности 
двух групп школьников  была использована методика «Диагностика отно-
шения к жизненным ценностям», разработанная лабораторией воспитания 
нравственно-этической культуры ГосНИИ семьи и воспитания РАО (Россий-
ская Академия Образования). Для выявления характера отношений школь-
ников к семье, человеку как Другому, культуре, Отечеству, духовному Я, в 
виде устойчиво-позитивного, ситуативно-позитивного, ситуативно-негатив-
ного отношения была использована методика «Личностный рост» (авторы 
Д. В.Григорьева, И. В. Кулешова, П. В.Степанова). Выявление особенностей 
морального развития личности школьников проводилось по Методике «Раз-
мышляем о жизненном опыте» (автор Н. Е. Щуркова). Отдельной составля-
ющей исследования стало использование проективной методики «Друг-со-
ветчик – 1» (авторы Е. К. Веселова, С. А. Черняева) в модификация для детей 
и подростков. Методика представляет собой набор утверждений, которые 
содержат в себе определенный моральный выбор. Респонденту предлагается 
ответить в зависимости от субъективного понимания проблемной ситуации. 
Выявление особенностей морального развития личности школьников путем 
определения показателей индекса нравственности и степени моральной неу-
стойчивости: школьнику предлагается представить ситуацию, в которой ему 
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нужно дать совет другу в трудной ситуации. С этой целью учащемуся необ-
ходимо внимательно прочитать вопросы и выбрать совет, который является 
наиболее предпочтительным в реальной ситуации. Всего предусматривается 
четыре варианта ответов, три из которых заданы, а четвертый конструирует-
ся по усмотрению обследуемого. Определение уровня выраженности эмпа-
тии учащихся проводилось по методике «Шкала эмоционального отклика» 
(авторы А. Меграбян, Н. Эпштейн). Для определения уровня нравственной 
воспитанности учащихся, выявления особенностей ценностного отношения 
к жизни, людям, самому себе была проведена методика «Изучение результа-
тов развития личности учащегося» (автор С.М. Петрова). Проективная ме-
тодика «Дети о семье», в которую вошли вопросы модифицированной ме-
тодики «Закончи предложение» (модификация методики Н.Е. Богуславской) 
была проведена для выявления представлений школьников о семье [4]. Для 
сопоставления эмпирических распределений по соответствующим призна-
кам применялся критерий Пирсона.

Таблица 1

№ п/п Уровни развития духовно-
нравственных ценностей

Образовательная среда
традиционная обогащенная

1 Высокий уровень 70 95
2 Средний уровень 51 29
3 Низкий уровень 4 1
4 Всего обследовано 125 125

По результатам всех вышеописанных методик подтверждаются раз-
личия формирования личностных особенностей школьников в условиях 
разных образовательных сред (табл., 1,2,3). Уровень сформированности ду-
ховно-нравственных ценностей учащихся в духовно-обогащенной образо-
вательной среде как ясно из таблицы 1, выше, чем в образовательной среде 
традиционной модели.

Таблица 2

Индекс нравственности
Образовательная среда

традиционная обогащенная
Высокий уровень 18-20 72 91
Средний уровень 14-17 35 27

Низкий уровень 0-13 18 7

Из таблицы 2 видно, что, учащихся с высоким уровнем индекса нрав-
ственности больше в духовно-обогащенной образовательной среде.

В духовно-обогащенной образовательной среде позитивный характер 
отношений школьников к семье, человеку как Другому, культуре, Отечеству, 
духовному Я проявляется в большей степени. Развитие нравственных отно-
шений в духовно-обогащенной образовательной среде способствует альтру-
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истической направленности личности школьников в большей степени, чем в 
традиционной модели образовательной среды.

Таблица 3
Уровни эмпатии

(эмоционального отклика)
Образовательная среда

традиционная обогащенная
33-36 баллов – очень высокий уровень 43 39
25-32 балл – высокий уровень 70 79
15-24 балла – средний уровень 12 7
5-14 баллов – низкий уровень 0 0
4 балла и менее – очень низкий уровень 0 0

Из таблицы 3 ясно, что количество обследуемых с высоким уровнем 
эмпатии в духовно-обогащенной среде выше в сравнении с традиционной.

Уровень морального развития личности школьников с установками, 
соответствующими моральным стандартам в среде, обогащенной культур-
но-нравственным компонентом, возрастает. Общие эмпатические тенденции 
школьников в духовно-обогащенной образовательной среде стабилизируют-
ся на высоком уровне, ученики лучше контролируют собственные эмоцио-
нальные проявления по сравнению с очень высоким уровнем эмпатических 
тенденций школьников традиционной образовательной модели, не исклю-
чающей возможность формирования эмоциональной зависимости от дру-
гих людей. Уровень нравственной воспитанности учащихся и желательных 
ценностных отношений к жизни, людям, самим себе в среде, обогащенной 
культурно-нравственным компонентом, возрастает. В среде, обогащенной 
культурно-нравственным компонентом, доминирующие тенденции учащих-
ся в сфере брачно-семейных отношений формируются в более полном соот-
ветствии с традициями культуры как на поверхностном, так и на глубинном 
уровнях семейной ментальности.
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УПРАВЛЕНИЕ НА АНИМАЦИЯТА В ТУРИЗМА
Георги Ангелов Димитров

MANAGEMENT OF ANIMATION IN THE TOURISM
George Angelov Dimitrov

ABSTRACT: The study covers various sports animation products and their supply 
in Bulgarian tourist resorts. Analysis is conducted on the organizational and man-
agerial capacities of sports animation staff. There have been conducted a compara-
tive analysis of human resources serving the coastal tourist centers in Bulgaria and 
abroad. Studied are the main sports activities and their supply at the resort. The 
obtained results are shown by different tables, figures, charts and graphs.
KEYWORDS: sports animation, sports and entertainment executives, sports 
activities, tourist centers

Въведение
Управлението и организацията на производството и предлагането 

на спортно-анимационни услуги позволява да се разглеждат като модел на 
реално протичащи процеси в туристическата индустрия. Анимационният 
продукт е много специфичен, тъй като удовлетворява потребности и пред-
почитания, които бързо се променят. Поради това неговият жизнен цикъл е 
свързан с необходимостта от непрекъснатото му обновление и високото му 
качество. Според изследователските публикации на П. Динев и Г. Димитров 
„Спортният анимационен продукт е съчетание от три основни съставни със-
тавки: спорт, рекреация и развлечения. Акцентът върху всяка от тях зависи 
от пазарния сегмент и маркетинговата концепция на туристическата орга-
низация“ [3, 43]. „Значимостта на спортно-развлекателните и атракционни 
услуги в туристическата индустрия произтича от това, че те все по-често се 
превръщат в главен мотив за предприемане на туристическо пътуване. Те са 
част от целокупния туристически продукт в курортите, пораждащи положи-
телни емоции, удовоствие, наслада“ [1, 65].

Според публикациите на Сн. Томова: „Туризмът представлява подреж-
дане в целесъобразен ред и съчетание на цели, разнообразни видове и форми 
на туризъм, организация, съдържание, туристически ресурси и дестинации, 
които са елементи от тази система, насочена да привлича туристи и да за-
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доволява техните потребности“ [4, 114]. Днес човешкият потенциал е ценен 
ресурс на всяка спортно-развлекателна фирма. В своите научни монографии 
Г. Димитров почертава следното: „Човешкият ресурс може да се използва най-
ефективно чрез въвеждането на такива политики, които да стимулират висо-
ка мотивация и желание да се работи максимално и отдадени на интересите 
на фирмата. Днес към спортните кадри се предявявяват нови изисквания – 
умение да се работи с хора, владеене на чужди езици, управление, маркетинг 
и реклама и т.н“ [2, 6].

Обект, цели и задачи на изследването
Обект на изследване е спортно-анимационната дейност в българските 

морски курорти, намиращи се по Югоизточното българско Черноморие. Из-
следователският екип включи в това изследване следните осем курорта: ВС 
„Влас“, ВС „Елени“, ТК „Слънчев бряг“, ТК „Черноморец“, ТК „Созопол“, ВС 
„Дюни“, ТК „Приморско“, ТК „Китен“.

Целта на научното изследване е установяване нивото на спортно-ани-
мационната дейност и спортния кадрови ресурс в Югоизточното ни Черно-
морие. Управление на системата на анимацията в туристическата индустрия 
според европейските стандарти.

Научната разработка обхваща структурата на тази сложна и динамич-
на система, основния методологически въпрос за управление на системата на 
спортната анимация и мястото на анимацията в сложната социално-иконо-
мическа система на туристическата индустрия. Въз основа на целта, поставе-
ните задачи за разрешаване пред изследвателския екип са следните:

* Изследване на потребителското поведение на почиващите туристи 
към предлаганите спортни и спортно – развлекателни услуги;

* SWOT анализ на системата на анимацията в туристическата индус-
трия;

* Спортно-развлекателните кадри-централна фигура в системата на 
анимацията в туризма

* Оценка на предлаганите спортно – развлекателни услуги и продукти 
на туристите.

Работна хипотеза
Допуснахме, че предлаганата спортна анимация в българските морски 

курорти оказва положително въздействие върху желанието на туристите да 
спортуват. Изследването разкрива моментното състояние на спортната ани-
мация, спортно-развлекателния продукт и спортно-анимационните кадри в 
туристическия бизнес и представя процедури за управление качеството на 
тази дейност в туристическата индустрия. Изледвахме предлаганите спорт-
но-анимационни услуги и продукти в свободното време на туристите като 
превенция на здраве, развлечение, хоби и спортно удоволствие. Разработката 
предоставя стратегически политики в управлението на качеството на труда 
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на спортно-анимационните кадри в българските морски курорти. Разработе-
на е цялостна система на анимацията в туристическата индустрия – менидж-
мънт на материалните, природни и антропогенни ресурси, необходими за 
спортно-развлекателния бизнес в туризма.

Организация и методи на изследване
Обект на изследване са почиващите туристи и работещите спортно-

развлекателни кадри в осем морски курорта по Югоизточното българско 
Черноморие. Обхванатият общ брой изследвани лица от туристическите цен-
трове е 1286. От тях 1090 туристи от различни националности и 196 спорт-
но-развлекателни кадри. Разпределението на участниците в изследването се 
разпределят както следва: ВС „Влас“ (102 туристи / 24 аниматори), ВС „Еле-
ни“- (116 / 27), ТК „Слънчев бряг“- (194 / 38), ТК „Черноморец“ – (62 / 14), ТК 
„Созопол“- (108 / 22), ВС „Дюни“ – (118 / 26), ТК „Приморско“ – (126 туристи 
/ 27 аниматори), ТК „Китен“ (66 туристи / 18 аниматори). Туристите участни-
ци в изследването бяха от следните държави: Великобритания (21,5%), Герма-
ния (22,3%), Русия (24,6%), Чехия (9,1%), Словакия (7,8%), Румъния (13,2%), 
Полша (8,9%), Израел (7,6%), скандинавските страни (Швеция, Норвегия, Да-
ния, Финландия)– 12,4% и балканските страни (България, Румъния, Гърция, 
Македония, Сърбия) – 16,7%.

Организацията на научно-изследователската дейност премина през 
следните три етапа:

а) подготвителен етап – подготовка на анкетни карти, таблици, графи-
ци, показатели;

б) изследователски етап – изследване на терен използвайки различни 
показатели и методи;

в) заключителен етап – изчисления, резултати, фигури, схеми, изводи 
и предложения.

Научно-изследователският екип в своята научна разработка използва 
следните методи: a) контент анализ, б) анкета, в) интервю, г) наблюдение, д) 
SWOT – анализ, е) експеримент, ж) математико-статестически методи.

Анализ на резултатите
Системният подход в туристическата индустрия е призван да разра-

ботва съвкупност от методологически, философски и научни основи към из-
следователската работа. Иследователски механизъм на спортната анимация 
в курортите можем да приемем като комплекс от действащи и свързани по-
междуси елементи: обект, цели, субект на въздействие, средства, принципи, 
методи, продукт и неговия състав от услуги, ресурси(Фиг: 1).

Един от основните въпроси в научното изследване е установяване ни-
вото на спортно-анимационната дейност в морските курорти на Югоизточ-
ното българско Черноморие. То се извърши на базата на шест показателя: 
спортна база (спортни съоръжения и пособия), спортни кадри (аниматори, 
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инструктори, помощен спортен персонал), предлагани спортно-анимацион-
ни продукти, спортно-развлекателни услуги, качество на предлаганите услу-
ги, търсене и предлагане на продукта. Получените резултати са отразени на 
фигура 1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг: 1. Иследователски механизъм на спортната анимация в курортите  
 

Един от основните въпроси в научното изследване е установяване нивото на спортно-
анимационната дейност в морските курорти на Югоизточното българско Черноморие. То се 
извърши на базата на шест показателя: спортно-техническа база (спортни съоръжения и пособия), 
спортно кадрови ресурс (аниматори, инструктори, помощен спортен персонал), предлагани 
спортно-анимационни продукти, спортно-развлекателни услуги, качество на предлаганите услуги, 
търсене и предлагане на продукта. Получените резултати са отразени на фигура 2.  

Най-високо ниво на спортна анимация предлага ТК „Слънчев бряг” (21,6%), а най-ниско 
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"Елени" – 15,5%; в) ВС "Дюни" – 13,4%; г) ТК "Приморско" – 13,3%; д) ТК „Созопол” – 12,7%; е) 
ВС „Влас” – 11,2%; ж)  ТК„Черноморец” – 6,4%; з) ТК „Китен” – 5,9%.  
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Фиг: 2. Нивото на спортно-анимационната дейност в морските курорти на  

Югоизточното българско Черноморие 
Шесте показателя за различните туристически центрове са с различни стойности:   

Система на спортната анимация в туризма  

Субект  Обект 
(потребител)  

Цели Принципи  Анимационен 
продукт  

Институции:  
 *междуна-
родни 
*национални  
*министерств
о на туризма 
*БТКамара 
*туристичес-
ки структури 

*анимационни 
програми   
*спортни услуги  
*развлекателни 
*рекреационни 
*спа процедури 
*уелнес процед. 
*арттерапия 
*екстремни 
услуги  
*игри на 
щастието  

*организираност 
*достъпност 
*доброволност 
*безопастност 
*право на избор  
*системност 
*последовател- 
ност 
*научност 

Туристи
-чески 
органи-
зациии  
и фирми  

*националност 
*възраст  
*пол  
*социален статус  
*здравен статус  
*спортна 
подготвеност  
*стил на живот  
*спортни интереси  
*предпочитания  
*спорно хоби  

Фирма за 
спортно-
развлека-
телни 
услуги 

Спа и 
Уелнес 
центро
ве  

Атракции  Социални  
Интистуционални  

За потребителя (лични)  

*организация на почивката  
*рехабилитация  
*рационална почивка  
*повишено самочувствие  
*повишение- здравен статус 
*повишена работоспособност   

*повишаване статуса на страната 
*повишаване имиджа на дистинацията  
*повишаване имиджа на фирмата  
*финансов просперитет  
*развитие на спортната база  
*развитие на инфраструктурата  

Туристически потребности от:  
*движение                  *спортни познания  
*възстановяване          *намаляне на стреса  
*хармонизиране на личността  
*подобрение на здравния статус  

Фиг. 1. Иследователски механизъм на спортната анимация в курортите

Един от основните въпроси в научното изследване е установяване ни-
вото на спортно-анимационната дейност в морските курорти на Югоизточ-
ното българско Черноморие. То се извърши на базата на шест показателя: 
спортно-техническа база (спортни съоръжения и пособия), спортно кадрови 
ресурс (аниматори, инструктори, помощен спортен персонал), предлагани 
спортно-анимационни продукти, спортно-развлекателни услуги, качество на 
предлаганите услуги, търсене и предлагане на продукта. Получените резулта-
ти са отразени на фигура 2.

Най-високо ниво на спортна анимация предлага ТК „Слънчев бряг“ 
(21,6%), а най-ниско ниво – ТК „Китен“ (5,9%). Процентното подреждане на 
туристическите центрове въз основа на този показател се подреждат в след-
ната последователност: а) ТК“Слънчев бряг“ – 21,6%; б) ВС „Елени“ – 15,5%; 
в) ВС „Дюни“ – 13,4%; г) ТК „Приморско“ – 13,3%; д) ТК „Созопол“ – 12,7%; е) 
ВС „Влас“ – 11,2%; ж) ТК„Черноморец“ – 6,4%; з) ТК „Китен“ – 5,9%.

Георги Ангелов Димитров
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Фиг. 2. Нивото на спортно-анимационната дейност в морските курорти на 
Югоизточното българско Черноморие

Шесте показателя за различните туристически центрове са с различни 
стойности:

а) спортно-техническа база (спортно-развлекателни съоръжения и по-
собия) – най-високи стойности при ТК „Слънчев бряг“ – 21,9%, а най-ниски 
стойности при ТК „Черноморец“– 6,7%. Подобрение по този показател през 
последните пет години се забелязва при по-малките туристически центрове 
(от 3,4% до 4,6%) – ТК „Китен“ – 4,6%;

б) спортно кадрови ресурс (аниматори, инструктори, помощен спор-
тен персонал) – най-високи стойности се получиха при ТК „Слънчев бряг“ – 
22,4%, а най-ниски стойности при ТК „Китен“ – 6,1%. През пет годишният 
период (2010 г. – 2014 г.) най-големи стойности са получени при ТК „Китен“ – 
3,2% и ТК „Черноморец“ – 3,1%;

в) предлагане на спортно-анимационни продукти на туристите – раз-
нообразието нараства. При по-малките туристически центрове разнообрази-
ето от анимационни продукти нараства по бързо (ТК „Черноморец“- с 3,5%; 
ТК „Китен“ – с 3,6%; ВС „Елени“- с 1,4%; ТК „Влас“ – с 1,3% и др.);

г) предлагане на спортно-развлекателни услуги. Разнообразието от 
спортни и спортно-развлекателни услуги в туристическите центрове нара-
ства – от 1,5% ТК „Черноморец“ до 2,6% ТК „Слънчев бряг“.

д) качеството на предлаганите спортни услуги нараства. Анкетните ре-
зултати очертават следната картина: немски туристи- +58,9%; руски туристи- 
+59,4%; англичани- +54,6%.

е) търсене и предлагане на спортно-анимационните продукти. Търсене 
на спортно-анимационните продукти в курортите от страна на почиващите 
туристи нараства. Резултатите са следните: 2010 г. – +2,7%; 2011 г. – +3,1%; 
2012 г. – +3,6%; 2013 г. – +4,2%; 2014 г. – +4,9%; 2015 г. – +5,5%.

Важен момент от спортно-анимационната дейност в курортите е ниво-
то на спортните кадри. Тяхното ниво беше установено на базата на следни-
те показатели: теоретични знания, практико-методически знания, лоялност 

Управление на анимацията в туризма
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към фирмата, знание по чужд език и др. Получените резултати от изследва-
нето са представени на фигура 3.
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Фиг. 3 Изследване нивото на спортните кадри работещи  
в Югоизточното ни Черноморие

Най-високи процентни стойности се получеха при инструктурите (от 
9,9% до 30,4%). Въз основа на получените процентни резултати туристиче-
ските курорти се подреждат в следната последователност: а) ТК „Слънчев 
бряг“ – 30,4%; б) ТК „Приморско“ – 23,6%; в) ВС „Дюни“ – 21,7%; г) ВС „Еле-
ни“ – 17,8%; д) ТК „Созопол“ – 16,4%; е) ВС „Влас“ – 13,5%; ж) ТК „Черномо-
рец“ – 10,3%; з) ТК „Китен“ – 9,9%.

Получените стойности за аниматорите ги подреждат на второ място 
(от 8,4% до 27,6%). Въз основа на получените процетни резултати, туристи-
ческите центрове се подреждат в следната последователност: а) ТК „Слънчев 
бряг“ – 27,6%; б) ТК „Приморско“ – 21,5%; в) ВС „Дюни“ – 19,7%; г) ВС „Еле-
ни“ – 16,9%; д) ТК „Созопол“ – 15,8%; е) ВС „Влас“ – 12,8%; ж) ТК „Черномо-
рец“ – 8,7%; з) ТК „Китен“ – 8,4%.

Третото място се отрежда на спортните менидъри. Получените резулта-
ти от научното изследване подреждат курортите в следната последователност: 
а) ТК „Слънчев бряг“ – 25,1%; б) ТК „Приморско“ – 19,6%; в) ВС „Дюни“ – 
18,7%; г) ВС „Елени“ – 15,8%; д) ТК „Созопол“ – 14,9%; е) ВС „Влас“ – 11,6%; 
ж) ТК „Черноморец“ – 7,9%; з) ТК „Китен“ – 7,8%.

Изследователският екип изследва в туристическите курорти по Юго-
източното ни Черноморие нивото на предлаганите спортно-развлекателни 
услуги и продукти за туристите. Бяха обхванати най-търсените спортно-раз-
влекателни услуги на плажната ивица и извън плажната ивица. Получените 
стойности са отразени на фигура 4.

Георги Ангелов Димитров
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Фиг. 4. Търсене и предлагане на спортно-развлекателни услуги в курортите

Най-търсена услуга от туристите е „плуване“ – 20,2%. Подреждането 
на спортните и спортно-развлеателните услуги въз основа на тяхното „заку-
пуване“ е следното: б) „водни колела“ – 16,4%; в) „спортни игри“ – 14,3%; г) 
„каране на велосипед“ – 13,4%; д) „тенис“ – 12,7%; е) „плажен волейбол“ – 
8,6%; ж) „уиндсърфинг“ – 7,5%; з) „пешеходни турове“ – 6,9%. Предлаганият 
спортно-развлекателен продукт на туристическата клиентела трябва да се по-
добрява количествено и качествено. Повече спортни и развлекателни услуги 
трябва да се предлагат от добре подготвени специалисти – аниматори и ин-
структури. Предлаганият спортно-анимационният продукт за деца удовлет-
ворява участниците – 54,8%; стойностите за анимационен продукт за жени са 
по-ниски – 48,6%; анимационен продукт за третата възраст туристи – 46,8%.

Резултатите от SWOT- анализа на системата на анимацията в туризма 
са посочени в няколко страни: силни и слаби страни; възможности (Фиг: 5).
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Фиг: 5 .  SWOT- анализ на системата на анимацията  
 
 
 
 

SWOT анализа на системата на анимацията 

Силни  страни  
*атрактивност на дестинациите  
*осигурява нови познания  
*подобряване качеството на 
живот 
*оптимизиране а двигателния 
режим  
*достигане и подържане на 
физическо съвършенство   
*адаптационни способности на 
организма  
*развива SPA и Wellness 
тенденции  
*развитие на туристическите 
организации   

Слаби страни  
*липса на национална стратегия за 
развитие на анимацията  
*недостатъчна материална база, 
съоръжения и пособия  
*хетерогенност на качеството на 
анимационния продукт в 
различните туристически 
дестинации   
*ниско заплащане на труда на 
аниматорите  
*няма утвърден имидж на 
международните туристически 
пазари  

Възможности  
*подобряване на 
инвестиционната политика по 
отношение модернизацията на 
спортната база  
*въвеждане на европейски 
тенденции в анимационния 
продукт  
*създаване на национална 
система за подготовка на 
аниматори  
*разработване на маркетингови 
стратегии  
*оползотворяване на 
природните, климатичните 
ресурси  

Фиг: 5. SWOT- анализ на системата на анимацията
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Изводи
1. Получените резултати при изследване нивото на спортната ани-

мация в морските курорти ги подреди в следната последователност: а) 
ТК“Слънчев бряг“ – 21,6%; б) ВС „Елени“ – 15,5%; в) ВС „Дюни“ – 13,4%; г) 
ТК „Приморско“ – 13,3%; д) ТК „Созопол“ – 12,7%; е) ВС „Влас“ – 11,2%; ж) 
ТК„Черноморец“ – 6,4%; з) ТК „Китен“ – 5,9%.

2. Спортните кадри, участници в предлагането на спортна анимация 
в туристическите центрове, се подреждат в следната последователност: а) 
спортни инструктори (от 9,9% до 30,4%).; б) спортни аниматори (от 8,4% до 
27,6%); в) портни мениджъри (от 7,8% до 25,1%); г) помощен персонал (от 
5,6% до 18,7%). Най-високи процентни стойности се получиха при инструк-
турите.

3. Последователността на спортно-развлекателните услуги въз основа 
на тяхното търсене и предпочитание от туристите е следното: а) „плуване“ – 
20,2%; б) „водни колела“ – 16,4%; в) „спортни игри“ – 14,3%; г) „каране на 
велосипед“ – 13,4%; д) „тенис“ – 12,7%; е) „плажен волейбол“ – 8,6%; ж) „уинд-
сърфинг“ – 7,5%; з) „пешеходни турове“ – 6,9%.
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СЪЩНОСТ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ
Гергана К. Събева

ESSENSE OF INTEGRATED EDUCATION
Gergana K. Sabeva

ABSTRACT: This article discusses what integrated education, the ways it can 
be achieved, principles, approaches and types of integration. Are examined and 
models to support themselves integrated children (students).
KEYWORDS: integrated, including, inclusive education, children with SEN.

Светът постепенно загърбва изолирането на „другите“ деца, обучавани 
в специализирани училища, защото там няма какво да научат едно от друго и 
извън „своята“ среда често са безпомощни. Много по-хуманно, а и по–евтино 
е да се инвестира в обучение, което ще им помогне да се справят в живота. 
Децата с нарушения са ценни тъкмо със своята различност и придобивайки 
друг житейски опит, точно те в някои отношения са способни на оригинални 
и нестандартни решения. Медицинският модел на диагностика се променя 
към социален и социално–педагогически. Акцентът не е върху уврежданията, 
а върху индивидуалните възможности за развитие на всяко дете и потребно-
стите му от образование.

Интегрираното обучение е форма на обучение на деца със специални 
образователни потребности (СОП), които се обучават в общообразователно-
то училище или детска градина, заедно с ученици или деца без увреждания, 
но съобразени с техните индивидуални възможности. Обучението се подпо-
мага от специален т. нар. ресурсен учител, който трябва да е специалист в 
областта на уврежданията, които има интегрираният ученик – специален пе-
дагог, логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, психолог.

Тенденцията на интегрираното обучение е да обхваща лицата с увреж-
дания още от най-ранна възраст без точна граница за възрастта. Така децата 
със СОП няма да се чувстват неудобно, няма да изпитват страх от тях и ще се 
чувстват приобщени и полезни на обществото.

„Интеграцията не е механично поставяне на децата със специални об-
разователни потребности в общата образователна среда, а е постоянен про-
цес на включване и приобщаване. В условията на интеграция децата трябва 
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да усвояват не само знания, умения и компетенции. Чрез ефективни методи, 
похвати и форми на работа педагози и ресурсни учители е необходимо да 
работят за непосредственото приложение на тези знания и умения в реални 
практически ситуации. Обучението и възпитанието на децата със СОП тряб-
ва изцяло да е съобразено с индивидуалните им потенциални възможности 
за развитие. Един от основните принципи на интегрираното обучение е, че 
всички деца трябва да учат заедно, където и когато е възможно, независимо 
от техните затруднения. Целта е социална интеграция и активно включване 
на децата в реалния живот – в семейството и в обществото [3:660].

Интегрираното обучение се определя като процес, при който детето е 
включено в общата образователна среда, независимо от вида на увреждането, 
което има. Този процес може да е успешен, ако се обезпечи със създаването и 
функционирането на подкрепяща среда, която включва:

➢ подходящи архитектурни и социално-битови условия.
➢ индивидуални образователни програми.
➢ екип за комплексно педагогическо оценяване.
➢ специални учебно-технически средства и апаратура, дидактически 

материали и помагала.
Създаването на Национална стратегия за закрила и социална интегра-

ция на децата с увреждания в България е продиктувано от необходимостта 
да се гарантира спазването на техните права в съответствие с Конвенцията 
на ООН за правата на детето, Закона за закрила на детето, Стандартните пра-
вила на ООН за равнопоставеност и равни шансове за хората с увреждания 
и с други основополагащи международни документи за правата на хората с 
увреждания [2].

Принципите на интегрирано обучение изискват всяко дете да:
✓ има право на равен достъп до образование;
✓ е оценена уникалната му личност със своите качества, интереси, спо-

собности и образователни потребности;
✓ има право на достъп до обикновените детски градини и училища, 

които трябва да му осигурят обучение, насочено към детето и негови-
те потребности;

✓ има право да се обучава по индивидуални образователни програми, 
съобразени с неговите възможности и потребности;

✓ е прието толерантно в училищното общество, което е предназначено 
за образование за всички.

Общоприетите подходи за интеграцията са:
✓ провеждане на целенасочено съвместно възпитание на здрави деца и 

деца със СОП;
✓ адаптирани учебни програми, методики и организация на учебния 

процес;
✓ приспособяване на училищната и околната среда;
✓ използване на специализиран квалифициран персонал;
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✓ въвеждане на социалнопсихологически услуги и приобщаване на се-

мействата за активно участие в образователно-възпитателния процес.
Все още се търси точното дефиниране на понятията „интеграция“, „ин-

тегрирано обучение“, „включващо обучение“.
Интеграция е дума от латински произход, която означава взаим-

но проникване. Употребена е първо за нуждите на математиката от Якоб 
Бернули (1654 – 1705), който въвежда понятието „интеграл“ в математиката. 
Латинският корен на тази дума е глаголът integrare (изпълнявам) и прилага-
телното integrer (цял).

В зависимост от степента на интегрираност и реализацията на лицата 
с увреждания в литературата са описани три вида интеграция – физическа, 
функционална и социална. M. Soder (1998) ги определя по следния начин:

➢ физическа интеграция – предполага съкращаване на физическата 
дистанция между децата със СОП и другите деца, т.е. налице е едно 
обикновено съжителство, което не дава възможност за пълноценен 
контакт между децата. Това е първата крачка и условие, за да се реа-
лизира интеграцията;

➢ функционална интеграция – предполага съкращаване на функцио-
налната дистанция между децата, използването на необходими ре-
сурси и материали от всички, за да се постигне възможно най-ефек-
тивното интегриране на децата със специални потребности по време 
на академичния процес;

➢ социална интеграция – предполага създаване на социални връзки, от 
които децата със СОП да могат да се ползват като: чувство на принад-
лежност към общността, толерантност към различното, съпричаст-
ност, солидарност и др.

Според Д. Цокова (1997) функционалната или пълна интеграция може 
да се определи като включващо обучение, което предполага „не трансфор-
миране на специалната педагогика, а реформирането на общата педагогика“, 
реформиране „на училищата и учебните програми, а не на самите деца“.

Според други автори училищната интеграция поставя акцент върху 
детето, групата, класа, тя е адаптиране към обучението, необходима пред-
поставка и условие за успешно социално функциониране и професионално-
трудова интеграция, а включването се определя като „комплексно социално 
понятие, свързано с непрекъснато движение, развитие и нарастване“.

Авторите, които разглеждат интегрираното обучение, поставят акцент 
върху различни негови компоненти:

– какво време детето със специални потребности прекарва в ДГ, обик-
новения клас;

– до каква степен средата в класната стая е комфортна за него;
– доколко и как участва в учебния процес;
– отношенията му с останалите деца (децата в норма);
– как и кой го подпомага в процеса на обучение и т. н.

Същност на интегрираното обучение
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А. Уластрес (1995) посочва, че за интегрираното образование не носят 

отговорност само учителите, на които са поверени децата със СОП. То засяга 
цялото училище или детска градина, което трябва да преосмисли педагоги-
ческия си подход, своята организация, системата си на оценяване и своите 
методи, за да може ефективно да се занимава с децата с увреждания.

Когато говорим за интегрирано обучение, трябва да имаме предвид 
съвместно обучение на децата със специални образователни потребности в 
ДГ, в масовото училище, в обикновената класна стая с връстниците им без 
увреждания. Трябва да се има обърне внимание на факта, че интегрираното 
обучение засяга не само децата с особености в развитието, но и останалите 
деца от класа, защото те учат в едни и същи условия.

Необходимо е обществото да разбере, че интеграцията не е самоцел, 
тя е преди всичко възможност за създаване на най-благоприятните условия 
за удовлетворяване на онези потребности на децата, които не могат да бъдат 
удовлетворени в специалното училище.

Интегрираното обучение може да се осъществява по няколко начина:
➢ Ученикът остава в класа или в групата в масово училище или ДГ:

✓ получава специално обучение в самия клас или група по един или 
няколко предмета в допълнение на общите занятия;

✓ получава специално обучение отделно от масовия клас или група 
по един или няколко предмета.

➢ Ученикът посещава специален клас в масовото училище.
➢ Ученикът посещава специално училище.
➢ Ученикът е записан или в специално или в масово училище, но посе-

щава и двете по различни предмети.
➢ Ученикът получава обучение в домашни условия няколко часа сед-

мично.
Включващото обучение дава възможност на учителите в общообра-

зователните училища или детски градини да осъзнаят факта, че и децата с 
нарушения имат определени таланти и способности. Освен това, този вид 
обучение спомага за създаването на приятелства, развива индивидуалност-
та, насърчава самоуважението, дава модели на сравнение. Развива у децата в 
норма способността за уважение към другите, различните хора.

Организирането на съвместно обучение в класната стая за различни 
деца по отношение на социален статус, здравословно състояние и интелек-
туален капацитет е нещо повече от групиране на учениците. Най-голямото 
предизвикателство за интегрираното и включващото обучение е развитието 
на умения от страна на учителите, специалистите, родителите и др. за работа 
в екип, развитие на уменията за креативно разрешаване на проблемите които 
възникват всеки ден в класната стая и упражняване на правата на всички чо-
вешки същества. (Rasche, D., Bronson, J., 1999)

Модели за подпомагане на самите интегрирани (включени) ученици, 
описани от Гартнър и Липски (1997):
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➢ Консултативен модел
Според този модел специалистите подпомагат учителите и учениците. 

Те присъстват в някои часове или по време на индивидуалните занятия имат 
възможност да „доучат“ нещо, което детето със специални потребности не е 
разбрало в час. Тези специалисти подпомагат овладяването и на нови умения 
(свързани с говорната комуникация при слухово – увредените или ориенти-
рането при децата със зрителни нарушения).

➢ Екипен модел
Учителят дава информация на учениците, а специалистите подпома-

гат по-пълното ú усвояване. Съвместно се планират учебните стратегии. 
Участниците в екипа работят заедно и разширяват познанията си в различни 
области на общата или специалната педагогика.

➢ Колаборативен модел
Този модел представлява съвместно обучение. Учителят и специалис-

тът работят заедно. Те са еднакво отговорни за планиране на преподаването, 
изпитването, оценяването и възпитанието на децата. Учениците получават 
подходящо за възрастта и възможностите си обучение.

➢ Един учител – един помощник
Този модел функционира добре, когато първият учител е по-голям екс-

перт от другия.
➢ Паралелно обучение.
Класът се разделя на групи (тук има възможност за доучване, подкрепа 

за учителя, комуникация) и по този начин проблемите в поведението на де-
цата с различни възможности се минимизират. Моделът е подходящ за малки 
групи ученици, които по една или друга причина изпитват трудности, свър-
зани с учебното съдържание.

Терминът интегрирано образование най-често се употребява, за да оз-
начи процеса на настаняване на деца с нарушения в общообразователни учи-
лища (наричан също „включване“, особено в САЩ). Най-важната особеност 
на приобщаващото образование е, че то се основава на подхода на човешките 
права и социалния модел: системата трябва да се приспособи към детето, а не 
детето – към системата.

Терминът включване често се използва като синоним на „приобщаване“ 
или „интеграция“.

„В обобщение: какво е „включващото/приобщаващото образование“? 
Основната концепция, залегнала в приобщаващото образование е, че всяко дете 
има право на достъп до качествено образование в общообразователната училищ-
на система и е способно да учи. В този смисъл всяко дете, независимо от различия, 
основани на възраст, пол, етническа принадлежност, увреждане или други бари-
ери пред ученето, може и следва да се обучава в общообразователно училище. 
Приобщаващото образование цели да се отговори на нуждите на всяко дете, като 
се отделя специално внимание на групи деца, които са в риск да бъдат социално 
изолирани или изключени от общообразователната система“[1:105 – 106].

Същност на интегрираното обучение
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От казаното до тук може да се направи следният извод за разликата 

между приобщаващо образование, интегрирано образование и специално 
образование: приобщаващото образование се насочва към образователната 
система и нейната промяна, докато интегрираното образование и специално-
то образование се съсредоточават върху детето и промяната в него.
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СЪЩНОСТ НА РАБОТАТА НА РЕСУРСНИЯ УЧИТЕЛ
Гергана К. Събева

NATURE OF WORK RESOURCE TEACHERS
Gergana K. Sabeva

ABSTRACT: This article aims to present what is the job of the resource teacher 
in the kindergarten. The content is presented in the form of information that is 
given at the end of each semester and at the end of the school year by the resource 
teacher.
KEYWORDS: resource teacher, integrated education, kindergarten, children 
with SEN.

Интегрираното обучение на децата със специални образователни по-
требности (СОП) „…се организира и осъществява от общообразователните 
детски градини, съвместно с ресурсните центрове с подкрепата на ресурсни 
учители и други специалисти при необходимост. Обединените усилия на раз-
личните специалисти (педагози, специални педагози, логопеди, психолози и 
др.) са предпоставка за коригиране и компенсиране на съответното уврежда-
не, нарушение или затруднение на всяко интегрирано дете, като го подпомагат 
в образователно-възпитателния процес за постигане на държавните образо-
вателни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка. По такъв 
начин се създават условия за оптимална социална интеграция и стимулиране 
на цялостното детско развитие“ [2:365].

В настоящото изложение се обръща внимание на взаимодействието на 
ресурсния учител и децата със СОП в условията детската градина. Отделено 
е място на характеристиката на интегрираните деца; на подкрепящата среда 
под формата на материална база в детските градини; на методиките за оценка 
на развитието на тези деца, както и на резултатите от дейността на ресурсния 
учител, логопеда и на психолога. Обърнато е внимание на съвместните дей-
ности и инициативи с учителите от детските градини, както и на консултатив-
ната дейност, която провежда ресурсният учител с родители и педагози. Не 
на последно място по важност е представено и провеждането на дейности за 
изграждане на положителни нагласи за осъществяване на приобщаващо обра-
зование и за включване на семействата на децата като партньори при обсъж-
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дане на различни аспекти на училищния живот, при провеждане на обучения, 
ориентирани към родители или съвместно с учители.

Аз съм действащ ресурсен учител на сборна група за интегрирано обу-
чение в детски градини – гр. Шумен. Информацията която ще представя е с 
цел разясняване същността на работата на ресурсния учител и дейностите, в 
които той взема участие през една учебна година. Това е отчет за дейността ми 
през учебната 2013/2014 г.

I. Характеристика на групата
В началото на учебната 2013/2014 година сборната ресурсна група, с коя-

то започнах работа включваше следните детски градини: ЦДГ № 24 „Светулка“; 
ЦДГ № 28 „Чучулига“; ЦДГ № 30 „Космонавт“ – гр. Шумен. От 01.10.2013 г. по-
ради промяна на статута на детските заведения и включването в тях на яслени 
групи ЦДГ № 24 „Светулка“ и ЦДГ № 28 „Чучулига“ се трансформираха съот-
ветно в ОДЗ „Светулка“ и ОДЗ „Чучулига“.

В началото на учебната 2013/2014 г. в групата за интегрирано обучение и 
възпитание бяха включени 8 деца със СОП. В началото на 2014 г. децата се увели-
чиха на 11, но поради налагащи се трансформации в ресурсния център 3-те деца 
от ОДЗ „Чучулига“ преминаха в друга ресурсна група. Междувременно в групата 
ми бе записано 1 ново дете от ЦДГ № 30. В края на първото полугодие децата в 
ресурсната група бяха общо 9 в две детски градини: в ОДЗ „Светулка“ – четири и 
ЦДГ № 30 „Космонавт“ – пет. Разпределението им по групи бе следното:

➢ I група – 1 дете;
➢ ІІ група – 2 деца;
➢ ІІІ група – 2 деца;
➢ предучилищна група – 4 деца.
Диагнозите на децата са следните:
– 1 дете е лека УИ; Тризомия 21, мейотично неразделяне;
– 1 дете с аутизъм;
– 1 дете с астигматизъм (конвергентен конкомитентен страбизъм);
– 1 дете с ДЦП – атактична форма и лека УИ;
– 1 дете с хиперкинетично разстройство на развитието и епилепсия;
– 1 дете със специфични разстройства на речта и езика;
– 1 дете със специфично разстройство на артикулацията;
– 2 деца с разстройство на експресивната реч.
В края на месец януари в ресурсната група постъпи още едно дете от 

ЦДГ № 5 „Латинка“ с диагноза ДЦП – квадрипаретичен синдром, по-изразен 
за долни крайници.

По полова принадлежност групата се разделяше в съотношение 2:8 в 
полза на момчетата.

В началото на месец април 2014 г. едно дете от ОДЗ „Светулка“ бе от-
писано от детската градина и съответно от ресурсната група и преместено в 
Дневен център – гр. Шумен.
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Едновременно с ресурсния учител, с част от децата работят психолог и 

логопед, а с едно от тях, поради спецификата на заболяването, работи учи-
тел на зрително затруднени деца. С всяко от интегрираните деца се работи по 
адаптирано учебно съдържание, което е съобразено с техните индивидуални 
способности и съответната диагноза.

II. Материална база
В качеството си на ресурсен учител използвам групови и индивидуални 

форми на работа при подпомагане на децата със СОП Всяко от децата бе под-
помагано както в групата по време на занятие, така и индивидуално в подси-
гурен от директора на ДГ ресурсен кабинет.

Във всяка една от двете детски градини има осигурени стаи, в които се 
работи по утвърден от директора на РЦ и съгласуван с директора на ДГ гра-
фик. Методичните кабинети са много добре оборудвани с всякакви дидактич-
ни материали, както на ДГ, така и на РЦ. Ползваме ги съвместно и работим в 
пълен синхрон и единомислие.

Единствено в ЦДГ № 5 с детето се работи в спалното помещение, тъй 
като няма обособено специално помещение.

III. Стандартизирани тестове и методики, използвани  
при оценка на образователните потребности на деца със СОП
➢ Методика за изследване емоционално състояние, поведение и когни-

тивното развитие на детето и терапевтични методи. Използвани са 
тест на Тулз и Пиерон – за изследване концентрацията на внимание; 
Тест на Пиерон-Рутер – за устойчивост на вниманието: Нарисувай 
човек.

➢ Методика за изследване езиково-говорното развитие, комуникатив-
ните умения и терапевтични модели. Използвани са Диагностичен 
албум за обследване на езиково-говорното развитие; игрова и зани-
мателна методика, езиково-говорна терапия, музикотерапия, сензор-
на терапия и т.н.

➢ Методика за изследване на училищните умения. В началото на учеб-
ната година бе направена входяща диагностика, с цел отчитане на по-
стигнатото по различните направления, по които се подпомага дете-
то – български език и литература, математика, природен и социален 
свят. Диагностиката е в учебните помагала, по които децата работят 
през учебната година.

IV. Анализ на резултатите от дейността на ресурсните учители, 
логопедите и психолозите
Във всяка от 3-те градини на основание чл. 28, ал. 6 от ППЗНП във връзка 

с чл. 26 от Наредба 1/23.01.2009 г. за обучение и възпитание на децата със СОП 
със заповеди на директорите бяха сформираха вътрешноучилищни екипи за 
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подпомагане на обучението и възпитанието на деца със СОП (ЕПОВДСОП), 
в състава на които влизат – учителите на групи, в които има деца със СОП, 
ресурсен учител, логопед, психолог, учител на ЗЗД.

ЕПОВДСОП при съответните градини оценяват образователните по-
требности на тези деца, разработват индивидуалните програми за обучение и 
развитие. Екипите преценяват какво да съдържат програмите, в кои обучител-
ни области детето ще бъде подпомагано допълнително, с какви средства, ме-
тоди и за какъв период от време. Всички индивидуални програми се утвърж-
дават от директорите на ДГ и директора на РЦ. Родителите на децата също се 
запознават с тези програми, които са изцяло съобразени с индивидуалните 
възможности и особености на всяко едно дете.

ЕПОВДСОП работи по утвърден от директора годишен план. Всички 
членове на екипа изказваха своето мнение, даваха своите препоръки и напът-
ствия с една единствена цел – постигане на по-добри резултати. В двете детски 
градини са проведени по четири заседания на екипа, които са протоколирани, 
а решенията от тях са вписани в протоколните книги на съответните ДГ.

При голяма част от децата са постигнати добри резултати по отноше-
ние изпълнението на индивидуалните програми. Две деца, съответно от ОДЗ 
„Светулка“ и от ЦДГ „Космонавт“ бяха представени пред комисия на ЕКПО 
към РИО в края на месец май 2014 г. и бяха отложени от първи клас. Всичко, 
свързано с изпълнението на индивидуалните програми и разделите, включени 
в тях, бе подробно описано в информацията за края на учебната 2013/2014 г. за 
всяко едно от децата в ресурсната група.

V. Съвместни дейности и инициативи с учители  
от детските градини
За да има резултат работата на ресурсния учител, той трябва не само да 

подпомага децата със СОП по време на групови или индивидуални занима-
ния. „Основен акцент на развитието на познавателните интереси у децата в 
тази възрастова група са факторите от възпитателно-образователната прак-
тика в детската градина. Познавателният интерес се активизира чрез педаго-
гическото майсторство на детския учител, чрез средствата, методите и пох-
ватите, които използва в ежедневните си взаимоотношения с децата“ [1:123]. 
Добре е да се опознаят уменията и компетентностите на децата и по време на 
дейности, свързани с подготовката и провеждането на празници, тържества, 
състезания. В качеството си на ресурсен учител взех участие в планирането 
и подготовката на празници и мероприятия, свързани с ДГ, в които работих. 
Присъствах на родителски срещи, на тържества на групите, на именни и рож-
дени дни на децата от групите, в които има дете със СОП.

Участвах в подготовката за тържествата във връзка с преминаване-
то на двете ДГ от ЦДГ в ОДЗ – съответно ЦДГ № 24 „Светулка“ и ЦДГ № 28 
„Чучулига“. На тържествата присъстваха кметът на гр. Шумен, представители 
на Община Шумен и РИО.
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Участвах в организирането и провеждането на тържество по случай 

деня на християнското семейство, в тържеството за „Изпращане на есента“, 
организирано в ОДЗ „Чучулига“, подготовката за Новогодишните празници. 
Взех участие при изработването и подреждането на базар с направени картич-
ки от учители и деца с благотворителна цел в ЦДГ № 30 „Космонавт“.

Участвах в тържествата за Баба Марта във всяка една от градините.
През месец април взех участие в подготовката и организирането на 

празничния концерт на ЦДГ № 30 „Космонавт“, във връзка с 35 годишния 
юбилей на ДГ.

Активно участвах в репетициите и самите представления на грандиоз-
ния мюзикъл, който бе представен няколкократно на сцената на драматичен 
театър „Васил Друмев“, организиран от колектива и децата от подготвителни-
те групи към ОДЗ „Светулка“ – „Пипи дългото чорапче“.

Участвах в тържествата по изпращане на „абитуриентите“ от подготви-
телните групи към ДГ, в които имах две завършващи деца със СОП.

VI. Анализ на дейността на екипите за подпомагане обучението 
и възпитанието на деца със СОП в детските градини.
В ЦДГ № 5 за първа година има дете със СОП и съответно екип, но ор-

ганизацията на работа и предприетите дейности много бързо се стиковаха. 
В другите две градини за поредна година има деца със СОП и директорите и 
колегите, включени в екипите, са запознати с естеството на работата и функ-
циите, които този екип изпълнява.

Работата и на трите екипа бе на нужното равнище, имаше пълно разби-
рателство и не бе необходима никаква допълнителна корекция във връзка с 
подобряване на взаимодействията помежду ни. При възникване на проблем 
или при констатиране на ново дете за освидетелстване екипът се събираше и 
предприемаше необходимите действия.

VII. Реализация на консултативната дейност с учители  
и родители
Работа с учители
Осъществяваха се ежедневни разговори и консултации с учителите от 

групи, в които има ресурсно подпомагани деца, разрешаваха се наболели про-
блеми и въпроси и всичко това се осъществяваше с помощта на директорите 
на ДГ.

Работа с родители
Провеждаха са срещи, консултации и беседи с родителите, чиито деца се 

подпомагат. Разяснено им бе в какво се състои ресурсното обучение, по каква 
програма работи ресурсният учител, дискутираха се въпроси, които пряко за-
сягат всяко конкретно дете. Обърнато бе внимание на факта, че интегрирано-
то обучение засяга не само децата с особености в развитието, но и останалите 
деца от групата, защото те учат и играят в едни и същи условия.
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Консултирах родителите на две от децата за други възможности на обу-

чение извън детската градина. Едно от тях бе преместено с моя помощ и съ-
действие.

Проведох разговори с всички родители на новоприети деца в ресурсна-
та група и взех участие в първичното им обследване, което се провежда в РЦ. 
Взех участие в първите и последни педагогически съвети на ДГ във връзка с 
отчитане на първото полугодие и края на учебната 2013/2014 г.

Методическата работа с учителите бе проведена под формата на обучи-
телни семинари. През месец декември 2013 г. в ЦДГ № 30 „Космонавт“ и ЦДГ 
№ 28 „Чучулига“ бе проведен обучителен семинар на тема: „Начални стъпки 
при общуването с деца с аутизъм. Форми на работа“. В ОДЗ „Светулка“ и в 
ЦДГ № 5 „Латинка“ бе проведена беседа на тема: „Методи на корекционно въз-
действие в работата с деца със СОП“.

VIII. Провеждане на дейности за изграждане на положителни 
нагласи за осъществяване на приобщаващо образование и за 
включване на семействата като партньори при обсъждане на 
различни аспекти на училищния живот, при провеждане на 
обучения, ориентирани към родители или съвместно с учител
Родители на деца от ресурсната група взеха участие в групите за роди-

телско консултиране, проведени и организирани от специалисти от РЦ.
На 04.02.2014 г. се проведе планирано обучение на учители от ДГ във 

връзка с ресурсното обучение, естеството на работата и методите и средствата 
на корекция и компенсация при работа с деца със СОП, в което взех участие 
като лектор. Присъстваха 25 детски учителки, в групите на които има деца 
със СОП. Темата на обучението бе: „Индивидуално планиране на педагоги-
ческия процес за дете със специални образователни потребности – добри 
практики“. Представих няколко презентации. На всеки един от участниците 
бяха раздадени бланки с набелязани конкретни насоки за по-ефективна работа 
с деца със: Хиперактивност и Дефицит на Вниманието /ХАДВ/; Аутизъм; про-
филактика и възможности за интервенция при Синдром на Даун. Учителите 
останаха много доволни както от дискутираните теми, така и от организация-
та на обучението.

IX. Специфични проблеми и затруднения в работата  
на ресурсния учител, логопеда и психолога и предприети 
мерки за подобряването им
Основният недостатък в организационен аспект е, че децата са разпръс-

нати в три детски градини, което значително затруднява работата на всички 
специалисти от РЦ. Тъй като режимът в ДГ е различен от този в училище 
(учебно-възпитателните дейности се провеждат до обяд), значително се на-
малява времето, в което могат да бъдат подпомагани пълноценно децата със 
СОП.
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Силни страни: Екипите срещат огромна помощ и сътрудничество от 

страна на директорите на ДГ. Самият факт, че броят на децата, който се подпо-
мага ресурсно, е увеличен, показва, че екипите работят пълноценно и в син-
хрон. Налице е положителна нагласа и желание за помощ от страна на всички 
останали учителите в ДГ. Родителите са силно загрижени за състоянието на 
децата си и в повечето случаи сами търсят помощ от специалисти. Осигурени 
са кабинети за ресурсно подпомагане, оборудвани с разнообразен дидактичен 
материал, помощни специализирани средства и пособия. Въпреки тежките си 
заболявания децата редовно посещават детската градина. Проявяват желание 
да контактуват със своите връстници и възрастни. Изпитват удовлетворение 
при получаване на положителна оценка.

Слаби страни: За съжаление броят на децата, включени в ресурсна-
та група, е с тенденцията към увеличаване. Все още твърде често екипите се 
сблъскват с предразсъдъците на родителите при освидетелстване на децата 
им. Те повече се притесняват от факта „какво ще кажат хората“, а не какво е 
реалното състояние на детето им и съответно за произтичащите от това по-
следствия във времето.

Предучилищното възпитание е ключов фактор за познавателното, со-
циалното и цялостното развитие на децата със СОП. В детската градина те 
имат възможност да се обучават групово заедно с връстниците си или инди-
видуално в условията на ресурсен кабинет. Чрез изпълнение на индивидуал-
ните програми за обучение, включващи определени области, се предоставят 
възможности на децата със СОП да учат стъпка по стъпка и да формират нови 
умения. Така постепенно и поетапно, чрез решаването на различни задачи, 
децата „надграждат“ уменията си и развиват своите способности. По този на-
чин в една област детето може да постигне повече отколкото в други или да 
овладее едни умения по-рано, а други по-късно.

Децата със СОП се нуждаят от психолого-педагогическа подкрепа за ко-
ригиране и компенсиране на съответното нарушение или затруднение, за по-
стигане на ДОИ за предучилищното възпитание и подготовка, за стимулиране 
на цялостното им. За целта е необходима допълнителна помощ от специали-
сти – ресурсни учители, логопеди и психолози.
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ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯТ ПОДХОД  
ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЕЖДУПРЕДМЕТНИ 

ВРЪЗКИ В ОБУЧЕНИЕТО НА БИЛИНГВИ В 5КЛАС
Германичка Ат. Германова,  

Иваничка Г. Георгиева, Розина И. Цонева

THE EXPLORING APPROACH IN REALIZATION  
OF INTER –SUBJECT CONNECTIONS IN TEACHING 

BILINGUAL STUDENTS IN 5TH GRADE.
Germanichka At. Germanova,  

Ivanichka G. Georgieva. Rozina I. Coneva

ABSTRACT: The focus of this study is upon bilingual students teaching in 5th 
grade. To enhance their motivation, thence the efficiency of teaching, we’ve de-
cided to implement inter-subject connections – e.g. the Christmas topic to unite 
music classes with those of arts and IT. The application of explorer’s approach 
enables students’ to better performance and it teaches them to think and devel-
ops their imagination. Students learned Christmas songs in their music classes 
and talked about the holiday. During art classes they drew a winter scenery as 
an illustration of the songs they had learned and in IT classes they were offered 
the opportunity to depict the same scenery but by means of computers and cor-
responding software. Arranging classes in this way stimulates students’ creativity 
and imagination and promotes their efficiency in learning as it allows more sen-
sual supports in their perception, which in essence, looks like a cognitive learning.
KEYWORDS: exploring approach, inter-subject connections, bilingual students, 
music, arts, IT.

Увод
Демотивацията на учениците за учене е съществен проблем на съвре-

менното образование и е причина за намаляване на ефективността му. Тради-
ционните методи на обучение невинаги успяват да постигнат добра ефектив-
ност на образователния процес. Съвременното обучение изискава нови стра-
тегии и техники, новаторски подходи. Учениците трябва да могат да използват 
компютърните и други технологии гъвкаво, творчески, да осмислят зададена-
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та тема ясно и в нейната цялост. Именно тази възможност ни дава изследо-
вателският подход. Изследователският подход препоръчва всеки обучаем да 
следва собствен път за организиране и изграждане на знанията си. Поставя 
учениците в центъра на учебния процес и предполага самостоятелен избор на 
посока на учене. Те могат да изследват и проучват света, да направят своите 
собствени наблюдения, да събират и анализират собствени данни, както и да 
предлагат обяснения за собствената си работа.

Съвременният етап в развитието на науките се характеризира с тяхното 
взаимопроникване. Междупредметните връзки имат изключително значение 
за организацията и резултатите   на целия учебен процес по различни пред-
мети, особено в прилагането на нови структури на учебното съдържание и 
съвременни методически подходи. Те създават възможност за задълбочаване, 
систематизиране и затвърждаване знанията на учениците и така спомага да 
изградят цялостна представя за света. При това се повишава ефективността на 
обучението и възпитаването, осигурява се възможност за прилагане на придо-
битите знания и умения по различни учебни предмети на практика. Учебните 
предмети започват да помагат един на друг и да се допълват. Последователно-
то и умело прилагане на междупредметни връзки представлява много важен 
резерв за по-нататъшно усъвършенстване процеса на обучение.

„Един от подходите, набиращ голяма популярност в Европа е обучение-
то чрез проучване в областта на природните науки и математиката (по-нататък 
в работата ще използваме съкращението IBSE от Inquiry Based Science Teaching). 
Голяма стъпка се направи в техническото оборудване на компютърни зали и снаб-
дяване на училищата с интерактивни дъски, мултимедийни проектори и т.н. Раз-
работват се редица образователни проекти, целящи обогатяване на методическия 
инструментариум, използван от учителите по природни науки и математика.“(4)

Основна задача на съвременния учител е да направи учениците си отго-
ворни за резултатите от обучението, трябва да им даде възможност за натруп-
ване на индивидуален познавателен опит.

В СОУ“Св.Св.Кирил и Методий“, гр.Игнатиево се обучават 540 ученици, 
90% от които роми – копанари и бургунджии. Те използват различни езици 
на общуване – ромски, румънски, български, като между тях има социално, 
икономическо и културно взаимодействие. Необходимо е да бъде преодоля-
на комуникативната бариера между малцинствените общности и обществото 
като цяло. Тук е ролята на училището, което трябва да осигури възможност за 
овладяване на българския език до степен, удовлетовряваща учебните и житей-
ските потребности на уениците, без това да влияе на традициите и нравите на 
общността.

„В методологически и технологичен план обучението трябва да е осно-
вано преди всичко на разбирането, че „формирането и усъвършенстването на 
комуникативноречевата компетентност на учениците билингви зависи от:

– ситуациите, в които протича обучението по български език като пър-
ви, втори и т.н….
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– социокултурното обкръжение на обучаваните и мотивацията им за 

изучаване на български език.. „ (2).

Коледната тема в часовете по Музика, Изобразително изкуство 
и Информационни технологии в 5 клас
Уменията да се пише, илюстрира, публикува, да се ползват различни ме-

дии, да се търси допълнителна информация, могат да се приложат към вся-
ка област, с която учениците са запознати или която изучават в момента. Не 
напразно компютърната и информационната грамотност се считат за втора 
грамотност. Днес е трудно да си представим област, в която не се използват 
информационни и комуникационни технологии.

Днес работата с компютър за много ученици е част от ежедневието. За 
съжаление обаче тя се ограничава само до теглене на музика, игра на компю-
търни игри, контакти във facebook и skype. Губи се връзката между възмож-
ностите на компютъра и реалния живот. Това важи особено при обучение 
на билингви. Често те постъпват в училище е ограничен лексикален запас от 
думи, който в 5клас още не е попълнен поради редица обективни и субектив-
ни причини.

В своята работа с ученици билингви ние се стремим да допринесем за 
развитие на тяхното мислене и формиране на съответни качества на мисълта. 
При това имаме предвид, че решаването на дадена задача е цел на мисленето, 
т.е. мисленето има целенасочен характер. Стараем се да използваме подходящ 
подход на формулиране и задаване на подходящи задачи и проблеми, като по-
ставяме акцента върху придобиване на някои от компетентностите от учени-
ци, за които българският език не е майчин.

Интегрирането на информационни и комуникационни технологии 
(ИКТ) разширява възможностите за организиране на образователни въз-
действия и взаимодействия независимо от времето, пространството, броя на 
участниците, предмета на общуването, майчиния или говоримия език и т.н.

„При недостатъчно владеене на официалния език, на който се осъщест-
вява обучението, компютърното обучение облекчава значително разбирането 
на учебното съдържание, тъй като дава възможност за повече сетивни опори 
при възприемането (текст, изображение, симулации, видео, звук)“ (1).

„Изучаването на ИТ в V клас е насочено към успешното използване на 
тези технологии в подпомагане усвояването на учебното съдържание от пред-
метите, изучавани в задължителната подготовка. Това от своят страна опреде-
ля избора на теми за реализация да бъде тясно свързан с изучавания в момен-
та материал по различни учебни дисциплини от V клас“ (7).

От друга страна обучението по музика и изобразително изкуство е част 
от културното образование на учениците. Изкуството възпитава с помощта 
на своите средства за изразяване. Ако за изобразителното изкуство това са– 
линиите, цветовете, формите и пр., за музиката това са музикалните звуци, 
организирани в мелодия, динамиката, хармонията и т.н.

Германичка Ат. Германова, Иваничка Г. Георгиева, Розина И. Цонева
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Музиката, като значим компонент на естетичното възпитание, е много 

близка до емоционалната природа на децата, като стимулира и развива техни-
те психически и физически способности. Например когато децата учат и пеят 
песни, те запомнят много музикално-поетични съдържания, които развиват 
тяхното мислене, а честите повторения на песента и игрите, слушането на му-
зика допринасят и за развитието на паметта.

Музикалното възпитание допринася много за социализацията на дете-
то. Когато пее, свири, слуша музика заедно с другите деца, то изявява себе си 
като част от едно цяло; възпитава се в толерантност и сърдечност към другите 
деца, към спазване на правилата на играта, изискванията на пеенето и другите 
дейности; постепенно придобива умения за социална ангажираност и контак-
ти с околните.

Всеки вид изобразителна дейност (рисуване, апликиране, моделиране, 
художествено конструиране) в обучението по изобразително изкуство в учи-
лище е свързан с прояви на емоции и чувства от страна на децата. Емоционал-
ните преживявания на учениците оказват силно въздействие върху обогатява-
нето на образните им представи, върху развитието на мисленето и активизи-
рането на въображението им.

Ролята на учителя е системно да изгражда и развива такива качества у 
своите възпитаници, които осигуряват устойчивост на интересите им  в осъ-
ществяването на изобразителната дейност. В обучението по изобразително 
изкуство това означава да се намери правилно съотношение между емоцио-
налното познание, рационалното познание и изобразителната дейност. Това 
съотношение е различно и зависи от възрастта, от индивидуалните особено-
сти на ученика, от равнището на неговата изобразителна подготовка, възмож-
ностите за контакти с произведенията на изобразителното изкуство.

Според държавните образователни изисквания по изобразително изку-
ство понятията и термините трябва да се усвояват практически, поради което 
те се свързват с конкретни примери за обекти и явления от действителността, 
изкуството и детската рисунка. Главна задача на учителя е да свърже изпъл-
нението на тези задачи със заобикалящата ни среда и с изобразителните въз-
можности на всяко едно дете. Да подтикне учениците към включване на свои 
идеи и тяхното реализиране по свой собствен начин.

Билингвистичната ситуация в районите със смесено население и фор-
мираният стереотип за мислене на майчиния език са сериозна бариера по пътя 
към усвояване на българския език от всички етнически групи, затова очаква-
нията са училището да осигури възможност за преодоляване на интерферент-
ните влияния между двата езика, за да се овладява български език до степен, 
удовлетворяваща учебните и житейските потребности на учениците. А това 
може да се постигне, ако обучението се ориетира към формиране на комуни-
кативноречевата компетентност на учениците билингви, а технологичните ре-
шения, които се предлагат от учителите, са съобразени с езиковите трудности 
на учениците билингви.

Изследователският подход при реализиране на междупредметни връзки ...



220
Имайки предвид това, решихме да реализираме междупредметни връз-

ки при обучението по информационни технологии, изобразително изкуство и 
музика на тема „Коледна песен“. Идеята ни беше темата за празника Коледа да 
обедини уроци по музика, изобразително изкуство и информационни техно-
логии. В час по музика учениците да разучат песни за Коледа, в час по изобра-
зително изкуство да нарисуват рисунка по асоциации по текст и музика, а в час 
по информационни технологии да обобщят усвоените знания за компютърна 
графика, като използват направената от тях рисунка за шаблон.

Съгласно класификацията на видовете проучване в (Павлова, 2014) 
провежданото от нас проучване спада към насоченото проучване. При него –  
учителят поставя практически проблем и осигурява и необходимите за про-
учването материали. От учениците се очаква да разработят своя собствена 
процедура за решаване на проблема. Този тип проучване е особено важен при 
работа с деца билингви, т.к. съчетава свободата на творческото мислене и не-
обходимостта от вербална комуникация.

В няколко часа по музика учениците от 5клас разучиха песните „Елхо-
вий лес“, „Рождество Христово“ и „Желаем щастлива Коледа“. Тези песни са 
включени в учебника по музика, съгласно учебната програма по музика (5) 
в Ядро №1: Музикална практика: музициране, изпълнение и възприемане на 
музика; Стандарт №1: пее по слух без и с тонови имена, по свой избор, ти-
пични теми от пет творби, в различни стилове и жанрове; Тема №1; теми от 
слушани творби.

Тема на урока: „Елховий лес“, „Рождество Христово“, Желаем щастлива 
Коледа“

Цел на урока: Да обогатят песенния си репеттоар с разучаване на нова 
песен.

Задачи на урока:
1. Да коментират спецификата на основни обреди и обичаи в българска-

та традиция и съпоставят характерни елементи на народните обичаи за отбе-
лязване на Коледа в някои европейски страни.

2. Да открият 3 временния метрум, характерен за валса в песента „Елхо-
вий лес“.

3.С подходящи движения да се отрази метрумът и характерът на музи-
ката (по желание).

4. Децата от ромски етнос да разкажат как празнуват този празник
Очаквани резултати: Да пеят вярно интонационно мелодията, с ясна и 

точна ритмика, с подходящо темпо и съответстваща динамика.
За обучението по изобразително изкуство 5клас се поставят следните 

цели (6):
Развиване на визуално мислене  чрез системни упражнения ;
Проучване и анализиране на някои от най-разпространените визуални 

средства за информация и комуникация;
Експериментиране с материали и техники…

Германичка Ат. Германова, Иваничка Г. Георгиева, Розина И. Цонева



221
Системата от знания и умения по изобразително изкуство, съотнесени 

към учебното съдържание, е резултат на продължителен процес на обучение. 
Знанията са тази необходима основа, върху която се изграждат практически 
умения.

Практическите умения разкриват същността на учебния предмет Изоб-
разително изкуство. Те имат основно значение в обучението.

Тема на урока: Зимен пейзаж по асоциация на песен
Цел на урока: Урокът е прекрасна възможност да се стимулира въобра-

жението, творческата активност и експериментаторския дух на учениците
Изобразително проблемни задачи на урока:
1. Да знаят какво е пейзаж. Да създават такъв по определена тема (Коле-

да), като постигат композиционно и цветово разновесие
2. Да знаят смисъла на понятията „идея‘, „тема“, „сюжет“ в изобразител-

ното изкуство
3. Да овладеят принципите и елементите на живописното и обемно – 

пространствено изграждане на композиция
Очаквани резултати: Да нарисуват зимен пейзаж по асоциация на текст 

и музика на коледните песни
В 5 клас учениците започват да придобиват умения да работят с прогрa-

мите на MS Office, като първата е Paint. Работата с графичния редактор тясно 
свързан с работата в часовете по изобразително изкуство. Рисуването на ком-
пютър естествено има своята специфика, защото цветовата палитра в живо-
писта и тази в компютъра се различават. Тук учениците усвояват основните 
действия, извършвани с компютърен редактор, като същевременно се стиму-
лира творческият им потенциал и се провокират тяхната наблюдателност и 
въображение.  Те могат използват разнообразни изразни средства, изобрази-
телни материали и техники. Разбират значението на различни форми на ви-
зуална комуникация в определена среда и изразяват чрез образи собствени 
мисли и чувства

Създаване и обработка на графично изображeние е тема при, която уче-
ниците могат да разгърнат най-добре своя артистичен и художествен талант. 
Тук не се цели изпълнението на дадена задача по точно определен път, а   се 
дава възможност на учениците да избират последователността на отделните 
стъпки.

Важно е учениците да работят по учебни задачи, които са постижими в 
рамките на един учебен час. Това може да бъде постигнато, като се използват 
готови модели на документи, в които те трябва да редактират, коригират или 
променят съдържателната част с цел постигане на определен краен резултат.

Темата на урока: „Компютърна графика – упражнение. (Нефигурална 
композиция, инструменти за рисуване, текст в графика)“.

Цел на урока: Да затвърдят знанията и уменията за работа с графичен 
редактор Paint като създадат графично изображение по зададена тема.

Задачи на урока:
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1. Да създадат цветна нефигурална композиция на тема „Коледна песен“ 

с различни геометрични фигури и криви линии), като използват за пример 
рисунката, нарисувана в часа по изобразително изкуство на същата тема.

2. Да използват изучените инструменти за изчертаване и рисуване – ша-
блон, свободна ръка (спрей, молив, четка)

3. Да изберат цветове от стандартна и разширена цветова палитра
4. Да упражнят вмъкване на текст в изображението, като напишат името 

и класа си
5. Да съхранят създадения файл в папка Dokuments.
Очаквани резултати: в края на часа се очаква учениците да възпроизве-

дат рисунката, нарисувана в часа по изобразително изкуство и да си напишат 
името и класа върху нея.

Учениците се отнесоха сериозно към поставените задачи. Слушаха, об-
съждаха празника и представите си за него, разказваха за традициите на общ-
ността си. Като резултат научиха коледни песни, нарисуваха зимен коледен 
пейзаж с бои и графичен редактор. Резултатите са чудесни и най-важното е, че 
всички се забавляваха, докато учат в час. Осъществявайки междупредметни 
връзки в обучението осигурихме реализацията на основни принципи на обу-
чение, като системност, активност, достъпност.

В таблица 1 са показани рисунките, нарисувани с бои и моливи в час 
по изобразително изкуство и с програма MSPaint в час по информационни 
технологии.

Таблица 1
Име и фа-
милия на 
ученика, 

клас

Зимен пейзаж, нарисуван в час 
по изобразително изкуство

Зимен пейзаж, нарисуван в час по ин-
формационни технологии

Дебура
Георгиева
5а клас
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Иван
Атанасов
5а клас

Иван
Георгиев
5б клас

Алексан-
дра Кос-
тадинова
5в клас

Заключение
Междупредметните връзки играят съществена роля за повишаване на 

практическата насоченост на целия процес на обучението на учениците по 
различни предмети. Те съдействат за формиране на системни научни знания, 
обобщение на познавателни умения, възпитание на широки познавателни ин-
тереси у учениците. Умението „изследване – действие“ от изследователските 
идеи се пренася в педагогическа ситуация. Учителят трябва да създаде поло-
жителни и благоприятни отношения с всички ученици, да стимулира тяхното 
личностно развитие и потенциала им.

„Да се обезпечи независимост в мисленето и действията – това може да 
се направи по много начини – като не се задават строги инструкции за работа, 
да се стимулират отговорите на учениците, при самооценка, при творчески 
работи“ (3).

Изследователският подход при реализиране на междупредметни връзки ...
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Такива уроци развиват потенциала на учениците, мотивират ги за по-

задълбочено изучаване на предметите, показват практическото приложение 
на получаваните знания в реалния живот, допринасят за приоритетно разви-
тие на логическото и критическото мислене на учениците, развитие на тяхната 
инициативност и находчивост, придобиване на способността да боравят сво-
бодно с различни източници на информация.
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ИНСПЕКТОРАТЪТ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩНО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

(1878 г.) ДО СЪЕДИНЕНИЕТО (1885 г.)
Даниела Стоянова Стоянова

INSPECTORATES IN THE BULGARIAN  
SCHOOL LEGISLATION FROM THE LIBERATION (1878). 

TO THE UNIFICATION (1885).
Daniela Stoyanova Stoyanova

ABSTRACT: The study presents the legal framework of the Inspectorate as an 
organ of management and control in the Bulgarian education in the Principality 
of Bulgaria and Eastern Rumelia in the period 1878 – 1885 year. Considered are 
the duties, powers, functions, the mandate of this body, as reflected in the regula-
tions during the period.
KEYWORDS: Principality of Bulgaria, Eastern Rumelia, inspectorate, law, legis-
lation, control, decentralization, centralization..

По време на османското владичество българското образование се раз-
вива независимо от турските власти. Правителството не оказва финансова 
подкрепа на българските училища, но не се и намесва в тяхното управление, 
което се осъществява от общински представителни органи: църковни учи-
лищни настоятелства, а след 50-те години на ХІХ в. – специални училищни на-
стоятелства. Те се грижат за кадровото и материално обезпечаване на процеса 
на обучение и осъществяват контрол върху дейността на учителите. Децен-
трализацията на училищното управление преди Освобождението – свободно 
и независимо развитие на всяко отделно училище чрез общинско самоупра-
вление, е свързана с някои слабости. Пречка за развитието на българското 
образование са организационната разпокъсаност, отсъствието на единна сис-
тема за контрол и ръководство, различията в сроковете на обучение, учебни-
те планове, програмите, цялостният учебен процес др. Управлението на бъл-
гарското образование се централизира след създаването на Екзархията през 
1871 г. – то влиза в правомощията ѝ по силата на нейния устав. През 70-те го-
дини се създава длъжността училищен инспектор. В „Нашите класни, средни 
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и специални училища преди Освобождението“ [11, с. 238], Л. Доросиев пише, 
че през 1873 г. кюстендилският митрополит Иларион назначава за училищен 
инспектор в епархията си Йосиф Ковачев – основателят на първото българско 
педагогическо училище в Щип.

Освобождението на България от турско робство води след себе си ре-
дица промени в цялостното политическо, икономическо и културно развитие 
на страната. Този прелом в обществените отношения предизвиква епохални 
изменения и в образователното дело. В областта на просветната политика и 
институционализъм се следват специфичните национални традиции. Прин-
ципът на общественото начало в управлението, грижите и поддръжката на 
училищата намира проявление в първите /а и в по-късните/ просветни доку-
менти – устави, правилници, окръжни разпоредби, закони, по които се урежда 
учебното дело и се очертават етапите на неговото развитие.

В първите години след Освобождението правомощията на училищните 
настоятелства като обществен управленски орган се запазват до голяма сте-
пен, но контролът върху учебната дейност се поверява на професионално под-
готвени лица – училищните инспектори.

Инспекторатът в училищното законодателство  
в Княжество България
С подписването на Санстефанският мирен договор на 3 март 1878 г. 

започва изграждането на основните държавни институции. Временното цен-
тално управление има 6 отдела, един от които е Отделът за народното про-
свещение и духовните дела, ръководен от Марин Дринов. Отделът съществу-
ва в Източна Румелия до октомври 1878 г., а в Княжество България – до юли 
1879 г., но неговите разпореждания остават в сила до приемането на просвет-
ните закони. Марин Дринов поема отговорността за изграждането основите 
на учебното дело в българската държава и поставя образованието на здрави 
конституционални начала чрез създаване на самостоятелно управление на об-
разованието – първо образователно министерство.

Първият нормативен документ, който съдържа най-важните поста-
новки, изгражда българската образователна система и указва дейността на 
училищните инспектори, е „Привременен устав за народните училища“ на 
Марин Дринов, утвърден на 29 авг. 1878 г.[7]. Този закон регламентира въпро-
сите за целта, видовете народни училища и тяхното управление и учредява 
училищния инспекторат като държавна институция за управление на народ-
ните училища в губернията. Нивото на инспектиране е окръжно. Не са ука-
зани броят на инспекторите, изисквания за ценз и стаж, начин на конституи-
ране, мандат. Правомощията, задълженията, функциите на училищните ин-
спектори са уредени с Инструкция за окръжните училищни инспектори [4]. 
Привременният устав се прилага кратко време в единна България „и то само 
в ония места, които влизат в окупираните от руските войски области“ [10]. 
След разкъсването на България, законът на Дринов действа само в свободната 
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Северна България, но поставя началото на държавното регулиране и уни-
фициране в просветната сфера, която до този момент представлява пъстра 
мозайка от светски и килийни училища.

Във всяка от съществуващите 5 губернии на Княжеството, управление-
то на „учебната част“ в народните училища се поверява на окръжен инспек-
тор. Марин Дринов лично назначава първите 5 инспектори [12, с. 52]. През 
1879 г. броят им се увеличава на 15, тъй като Княжеството е разделено на 15 
учебни окръга [14, с. 296], а натовареността на инспекторите с многобройни 
отговорни задачи е голяма. Те имат задължението да обикалят своите райони, 
да съдействат за намирането на учители и за организирането на училищни 
настоятелства. В голяма степен на тяхната работа се дължи преустройството, 
а в някои села и създаването на образованието на базата на новата нормативна 
уредба.

Привременният устав за народните училища поставя българското 
просветното дело след Освобождението под държавно управление и учредя-
ва училищния инспекторат като държавна институция за управление на 
народните училища в губернията. Контролът се осъществява основно от учи-
лищните настоятелства, но въпросите, касаещи конкретно работата по обуче-
нието на учениците в народните училища, се поемат от окръжни училищните 
инспектори.

Марин Дринов изработва и Инструкция за окръжните училищни ин-
спектори [5] – притурка към закона от 1878 г., според която „под надзора на 
окръжните инспектори се намират всички народни – градски и селски учили-
ща“. Разработена със стремеж за възможно по-цялостен обхват, Инструкци-
ята за окръжните училищни инспектори поставя основите на училищния 
инспекторат у нас. Като първи документ от такъв вид, тя е добре системати-
зирана и набелязва основните правомощия и задължения, които са в основата 
на по-късните правилници и инструкции за инспекторатската служба. За да 
изпълняват задълженията си добре, инспекторите трябва да посещават учи-
лищата поне два пъти в годината. Обхватът на техните проверки е система-
тизиран тематично, а правомощията и задълженията по време на ревизия са 
указани подробно. Окръжните училищни инспектори са натоварени да осъ-
ществяват методическо ръководство във всички степени училища и поемат 
отговорността за оказване на помощ и контрол на всички равнища на функ-
циониране на народните училища – от определяне на учебното време, през 
контрол върху работата на учителите, до поддържане и строеж на училищни 
сгради и откриване на нови училища.

Като се преценява, че само добре подготвени и с висока култура лица 
могат да се справят с тези отговорни задачи, за инспектори се търсят да бъдат 
назначени високообразовани хора с педагогически опит, но трудно се намират 
подходящи лица [15, с. 296].

В Привременни правила за реалните училища от 3 окт. 1878 г. се посоч-
ва, че контролът върху учебната част се осъществява от инспектора на учи-

Инспекторатът в българското училищно законодателство от Освобождението ...
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лището и неговия помощник, който се избира между учителите и се утвърж-
дава в длъжност от имперския руски комисар. Главна задача на училищния 
инспектор е изборът на преподаватели, разпределяне на учебните предмети 
между тях и контрол върху самото преподаване –възпитанието, успеха и пове-
дението на учениците, председател е на Педагогическия съвет, който обсъжда 
възникналите въпроси по отношение на учебно-възпитателната работа [18, 
с. 165]. Следователно, т.нар. инспектор изпълнява функциите на директор на 
училището

След приемането на Търновската конституция на 16 април 1879 г. и уч-
редяването на Министерски съвет като централен орган на изпълнителската 
власт, управлението на образованието в България е поверено на Министер-
ството на народното просвещение и училищният инспекторат става пряк ор-
ган на това министерство.

Въпреки признанието, че България дължи всичко на своето национално 
училище, Министерството на народното просвещение е последното министер-
ство, вписано в първоначалния текст на Търновската конституци. Макар, че 
проф. Ив. Д. Шишманов се изказва негативно за него, като за „петото колело в 
една колесница“ [12, с. 49], оказва се, че в социално-политическата действител-
ност неговата дейност вече е апробирана в исторически проверения опит на 
националното училище, а административната организация на управленските 
му структури /в сравнение с другите министерства/ е сравнително най-добре 
организирана, като съответства на тогава модерните за Европа тенденции за 
съчетаване на централизъм с децентрализъм.

През декември 1880 г. Министър на народното просвещение става М. 
К. Сарафов.

Още на 1 януари 1881 г. издава Инструкция за управлението на дър-
жавните учебни заведения в Княжество България [6], според която упра-
влението на училищата в Княжество България се осъществява от директор, 
класни учители, учители и учителски съвети. Непосредствен началник на 
всяко училище е директорът, който представлява училището пред властите, 
родителите и цялото общество, и отговаря за цялостната дейност в него. Като 
такъв, той има установени взаимоотношения с Министерството на народното 
просвещение, а представител на Министерството в учебния окръг е окръжни-
ят училищен инспектор. В инструкцията не са фиксирани преките взаимоот-
ношения между училищния инспектор и директора, но са посочени взаимо-
отношенията на директора с Министерството на просвещението – ясно е, че 
те се осъществяват чрез посредничеството на окръжния училищен инспектор.

Конкретизацията на пряката административна и педагогическа работа 
на Министерството на народното просвещение по осъществяване и контрол 
на задължителното образование и въвеждане на държавен контрол и в част-
ните училища се осъществява чрез Инструкция за окръжните училищни 
инспектори [5] от 23 март 1881 г. В обръщението си към училищните инспек-
тори законодателят изтъква: „…Усилията, които се положиха до сега за раз-
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пространението на първоначалното обучение в Княжеството… не са малки 
и показват… един доста утешителен напредък. Но трябва … да се работи 
съвсем усърдно, учебното дело … да се устрои върху здрави и трайни основи. 
Това може да стане особено с една честа и веща инспекция. …

Главната длъжност на инспектора е да събужда у населението ревност 
към учението, любов към училищата и съзнаване на важността, която има 
просвещението за който и да било напредък…

Чрез приемането на Инструкция за окръжните училищни инспекто-
ри, на практика, централистичният принцип в организацията на училищата се 
засилва. Всеки инспекторат ръководи началното обучение в окръга. Под негов 
контрол са поставени общинските, но и частните училища. Освен педагогиче-
ското ръководство и контрол, инспекторът решава и много административ-
ни задачи, като основно следи дали се спазват училищните закони, конститу-
ционното изискване относно задължителното обучение – всички ученици да 
бъдат обхванати в училище, независимо от техния пол, физически проблеми и 
материално състояние. Не без внимание е оставено развитието на потенциа-
ла на надарените деца. Следи се училищата да имат осигурена материална из-
дръжка и подходящи сгради, училищният бюджет да се съставя и разпределя 
правилно и така, че учителите да получават навреме своето възнаграждение.

Едно от новите изисквания, поставени чрез Инструкцията, е въвеж-
дането на документация, която законодателят разбира, че ще се възприеме 
трудно, но е убеден, че е важно за повишаване качеството на управление 
и контрол в училищата. Друг акцент е поставен върху „честата и веща ин-
спекция“ – законодателят оценява дейността на училищния инспектор и от-
дава нужната оценка върху системния качествен контрол, който трябва да се 
осъществява. Определя като основно задължение на инспектора да съдейства 
за осъзнаване значението на обучението в името на бъдещето развитие и на-
предъка на страната.

Първи опит за цялостна реформа на образованието прави министър 
Рачо Каролев.

В началото на 1885 г. – 9 февруари, създава цялостен Закон за общест-
вените и частните училища [2], с който подробно са уредени администра-
тивните взаимоотношения между правителството, училищата, окръжните и 
общинските съвети. Той фиксира прехода в развитието на образованието от 
неписаните правила към общовалидни административни разпоредби, харак-
терни за модерната национална държава и либерално-демократичната бур-
жоазия. Разглежда и конкретизира задълженията на училищните инспектори 
като контролни органи към Министерството на народното просвещение при 
съвместната им работа с общините, настоятелствата и учителите от различ-
ните видове училища. Нивото на инспектиране е окръжно.

Това е първият голям образователен закон в България, който се със-
тои от 146 члена и е етап към изграждане на децентрализирана организация 
на учебното дело у нас [18, с. 168], първият Закон, чрез който се прави опит 
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за постигане възможно най-голям обхват на всички възможни възникнали 
въпроси и проблеми и дава правомощия на държавата да контролира уредба-
та и управлението на училищата. Окръжният училищен инспектор е предста-
вителен орган, който осъществява взаимовръзката между Министерството на 
народното просвещение и окръжните съвети. След Съединението и последва-
лата война, законът остава в сила и се прилага постепенно [18, с. 168].

Вторият закон, издаден от министър Каролев, е Законът за окръжните 
училищни инспектори [3] от 31 ян. 1885 г.

Нивото на инспектиране отново е окръжно, както е още при учредява-
нето на училищния инспекторат, а броят на окръжните училищни инспекто-
ри зависи от броя на учебните окръжия и от броя на околиите в тях.

В Закона е отразен начинът на конституиране, който вече става чрез 
провеждане на избори. Назначаването е по предложение на Министъра на 
просвещението чрез Княжески указ за окръжни училищни инспектори. Опи-
сана е цялостната процедура от подаването на документите, с точните сроко-
ве, до назначаването, както и изискванията към качествата на инспекторите и 
тяхното назначение. Изискванията към инспекторите са: да бъдат български 
поданици, не по-млади от 25 години; да са учителствали най-малко 3 години 
с отличен успех; да не са уволнявани от учителска или държавна служба и да 
не са държавни неизборни чиновници в същия окръг по време на изборите; да 
са завършили поне средно училище, за предпочитане е да са завършили педа-
гогическо или класно училище /преди Освобождението/ и са се доказали като 
опитни учители или като окръжни училищни инспектори.

Длъжността на окръжния училищен инспектор е с 3-годишна продъл-
жителност на мандата. Негово задължение е поне 2 пъти в годината да посети 
всяко училище в окръжието, а 3 пъти – тези, при които има проблеми. Регла-
ментирани са правомощията и задълженията на инспекторите и е указано 
взаимодействието им с други органи на управление и контрол, местни вла-
сти, учители и ученици.

Постановено е, че главните разпореждания на инспектора са със силата 
на решенията на Съвета или Комисията.

С двата закона, които издава в началото на 1885 г., министър Каролев 
прави опит за промяна на социалния статус на училищните инспектори 
[12, с. 52] като постановява да се провеждат избори при тяхното назначаване. 
Прилагането на този демократичен принцип определя правилната посока в 
опитите за хармонизиране на политическите и образователните интереси на 
нацията. Същевременно се дава шанс на видни дейци на културата и просве-
тата, които са извън политическата власт, да бъдат свободно избирани за учи-
лищни инспектори и като независими личности да повишат професионализ-
ма в управлението на образованието и да защитят европейските претенции на 
просветната политика на България.
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Инспекторътът в училищното законодателство  
на Източна Румелия
Берлинският договор /1878 г./ постановява Южна България, наречена 

Източна Румелия, да се развива като автономна област на Турската империя. В 
условията на сложно противостоене Високата порта с всички средства пречи 
на развитието на новата Област в стопанската, политическата и културната 
сфера [14, с. 304]. Управлението се осъществява по основен Закон, наречен 
Органически устав – конституцията на областта, изработен от специална Ев-
ропейска комисия [15, с. 238].

Изграждането на Източна Румелия в много отношения дублира устрой-
ството на Княжеството, което е логична последица от стремежа на целия по-
литически, социален и духовен живот в Южна България, който минава под 
знака и перспективата за обединение със Северна България. Постепенно Из-
точна Румелия започва да се легализира като българска държава с активен и 
модерен социално-политически живот.

Начело на централното управление на учебното дело в Източна Руме-
лия стои Дирекцията на народното просвещение, а на 20 май 1879 г. за неин 
директор е назначен Йоаким Груев [8, с. 359]. Неговите схващания са в осно-
вата на първото държавно постановление – Временни правила от 1879 г., кои-
то са в основата при съставянето на Закон за началното учение в Източна 
Румелия – гласуван декември 1880 г. и обнародван на 28 февр. 1881 г. Двата 
документа определят структурата на основното училище, учебните планове, 
организацията на учебната седмица, учебния ден и не на последно място – уп-
равленските дейности [13, с. 288].

Дирекцията на Народното просвещение се грижи за всички училища в 
Областта, като упражнява управление над тях чрез училищни инспекторати. 
Така в неосвободена България също се учредява училищен инспекторат, като 
неговите правомощия се уреждат първоначално чрез Публичноадминистра-
тивен правилник за околийските инспекторати от 23 юли 1880 г., който 
фактически поставя основите на училищния инспекторат в Източна Румелия. 
По-късно, неговите задължения са изписани подробно в Закона за начално-
то учение в Източна Румелия от 28 февр. 1881 г. [17, с. 27].

Законът за началното учение в Източна Румелия от 28 февр. 1881 г. 
[1] е първи опит за създаване на цялостен закон, който да урежда админи-
стративните взаимоотношения между върховен надзор, регионално ниво и 
общински структури. В много отношения той стои в основата на двата закона 
на Рачо Каролев от 1885 г. – Закона за обществените и частните училища и 
Закона за окръжните училищни инспектори.

Според Закона за началното учение в Източна Румелия, Върховният 
надзор върху всички начални училища се извършва от Директора на народно-
то просвещение чрез околийски училищни инспектори. Техните задължения 
са почти същите, както тези на окръжните инспектори в Княжество Бълга-
рия – трябва да посещават училищата редовно, по 4 пъти в годината, и в края 
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на всяко тримесечие да представят доклад до Директора на народното про-
свещение за състоянието на учебното дело. Най-малко 2 пъти в годината да 
свикват учителски събори, на които да се обсъждат всички въпроси относно 
учебното дело. Изискванията за назначаване са високи, а в същото време ед-
ногодишният мандат не дава възможност за изграждане дори стил на работа 
и постигане на последователност при изискванията и контрола. Липсата на 
заплата не е провокация за заемане на длъжността. Председателите на учи-
лищните настоятелства също са натоварени с някои задължения за инспекти-
ране – да контролират „вътрешната страна на училището“, но това още повече 
отнема възможността за постигане на яснота и конкретност при оказването 
контрол на училищата.

На базата на Временните правила от 1879 г., Публично администра-
тивния правилник за околийските инспектори от 1880 г. и Закона за на-
чалното учение в Източна Румелия от 1881 г., образователната система в 
автономната област се развива и доразгръща [16, с. 16]. Йоаким Груев изграж-
да централизирана управленска структура /на три равнища/ в системата на 
образователното дело на Източна Румелия:

1) Върховният надзор на всички училища – от Директора на Народното 
просвещение, който го осъществява чрез Областния училищен съвет и учи-
лищните инспектори.

2) Регионално ниво – включва департаменталните училищни съвети.
3) Включва общинските управленски структури.
Постановките на Йоаким Груев са твърде близки с инструкциите в Княже-

ство България, но има две съществени разлики [12, С. 52]: всяка верска общност 
има свой училищен инспектор и председателят на училищното настоятелство 
изпълнява и контролна дейност по качеството на учебно-възпитателната работа.

В докладите на Директора на народното просвещение до Главния уп-
равител на Източна Румелия има данни /1880 – 1881 учебна година/, че пора-
ди увеличения брой на училищата, училищните инспектори са затруднени да 
ръководят учителите, особено, където са назначени от религиозните общини 
и не отговарят на изискванията за заеманата длъжност. Стига се до заключе-
нието, че инспекторите трябва да имат педагогическа подготовка по-висока от 
тази на ревизираните от тях учители. Изтъква се необходимост за създаване 
на служба за главни инспектори към Дирекцията на народното просвещение.

През 1884 г. Константин Величков внася преработения Законопроект 
за народните и средни училища на Йоаким Груев, гласуван от Народното съ-
брание като Закон за училищните съвети.

К. Величков отстъпва от разбиранията си за децентрализирано управле-
ние на учебното дело и въвежда контрол от Дирекцията на Народното просве-
щение на всички равнища – открива нов длъжност към Дирекцията съвет-
ник-инспектор [12, с.52]. Очакванията са, че чрез тази служба ще се подобри 
контролът над работата на учителите и по-успешно ще се провежда правител-
ствената просветна политика.

Даниела Стоянова Стоянова
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Законът предоставя на общините да носят отговорност за издръжката 

на общинските училища, докато държавата запазва контрола на преподава-
нето.

Заключение
Краткият обзор върху действащите органи на управление и контрол в 

българската образование през разглеждания период насочва неизбежно към 
извода, че изграждането и разширяването на училищната мрежа след Осво-
бождението налага промяна в организацията и управлението на образование-
то. Българското законодателството реагира, като разширява управленската 
структура на всички равнища и я поставя на нормативни основи.

Развитието на училищните инспекторати през периода 1878 – 1885 г. се 
извършва при нова историческа реалност. Тази управленска институция на 
образованието има своя принос за развитието на учебното дело у нас с ефек-
тивната си организация, ръководство и контрол над учебно-възпитателната 
дейност в училищата, но от друга страна – засилването на централизацията в 
управлението накърнява демократичните принципи в развитието на образо-
вателната система и автономията в управлението на училищата. Всичко това 
насочва към извода, че ефективно е онова управление, което се осъществява 
върху демократични принципи и съчетава умело държавния с обществения 
контрол. Положителното при държавния контрол е осъществяването на прин-
ципа за единство на политиката и стратегията на развитие на образованието, 
а при обществения – заинтересоваността на обществеността от качеството на 
образованието. Паралелното прилагане на децентрализацията и централиза-
цията в управлението на образованието осигурява обединяването на отговор-
ностите и създава условия за по-добра адаптация. Ето защо двата принципа не 
трябва да се противопоставят, а да се прилагат като се подходи внимателно за 
постигане на уравновесяване и взаимно допълване.

Развитието на образователната система във всяка страна е процес, свър-
зан с неговото управление, а повишаването на качеството на българското об-
разование е актуален проблем, защото непрекъснато променящите се соци-
ални условия изискват гъвкавост и адаптивност. Положителното развитие на 
образованието изисква да се отчетат световните тенденции, опитът на воде-
щите образователни системи, да се постигне съгласуваност и с общите цели на 
развитие, които си е поставило обществото. И всичко това не на база отричане 
на опита и традицията, а чрез проучване да се извлекат позитивни примери 
със значение за бъдещето, още повече, че управлението на образованието у 
нас има дълбоки исторически корени.
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„БАЛАДА ЗА ГЕОРГ ХЕНИХ“  
В СВЕТЛИНАТА НА МУЗИКАЛНИЯ АНАЛИЗ

Дарина Г. Василева

„BALLAD FOR GEORG HENIG“  
IN THE LIGHT OF MUSICAL ANALYSIS

Darina G. Vasileva

ABSTRACT: „Ballad for Georg Henig“ by Victor Paskov reveals generalized 
picture of integrative interaction between music and literature. Its uniqueness 
is manifested most fully in the light of of this interaction: compositional unity, 
harmony between sizes, rhythm and proportions of the constituent components 
doing perception active and most contribute to multilateral, evocative effect.
KEYWORDS: Integrative Interaction, Analysis, Music, Literature.

В изказване за въздействието на литературните творби на Виктор 
Пасков с присъщата си фина чувствителност на поет големият български 
интелектуалец Любомир Левчев бе забелязал огромното влияние на музика-
та върху особения начин на тяхното композиране. Добра идея да разгледаме 
текстове на В. Пасков, като приложим аналитичния подход по отношение на 
композиционните им особености.

Като правило разглеждането на дадено художествено явление извън ста-
дия на структурния и функционалния анализ си остава в рамките на някакви 
общи съображения и се лишава от научна съдържателност. Щом като общите 
логически функции – начален импулс, движение и завършек – са равнище-
то, което обединява видовете изкуства, основани на процесуално разкриване 
на художественото съдържание, именно това равнище е и общата отправна 
рамка за изследване на интегративното взаимодействие между литература и 
музика. Приемем ли, че в композиционно отношение текстовете на Виктор 
Пасков са силно повлияни от музиката, същинският въпрос, който възниква, е 
можем ли да открием допирни точки на тези текстове с тоновото изкуство, 
но на такова равнище, на което посочените най-общи функционални основи 
действат в определени структурни условия и стават специфично музикал-
ни. Става дума за общите композиционни и за общите специални функции, 
които се проявяват при процесуално-функционалния подход към едно музи-
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кално произведение. Теоретична основа на опита за прилагане на този под-
ход при изследване влиянието на музиката върху литературните творби на В. 
Пасков е фундаменталният труд на Виктор Бобровски „Функционални основи 
на музикалната форма“ [1]. В този аспект ще разгледам най-впечатляващото 
произведение на писателя – „Балада за Георг Хених“, чийто текст е организи-
ран в тридесет относително самостоятелни, смислово завършени единици на 
действието – своего рода епизоди, фиксиращи ставащото в сравнително леко 
обозрими граници на времето и пространството. За целите на настоящото из-
следване те са номерирани от 1 до 30 и са обозначени в кръгли скоби, докато в 
оригиналния текст на автора са отделени само със звездички.

Нека видим как би изглеждала творбата на В. Пасков в светлината на 
общите композиционни функции, присъщи на музикалната творба:

БАЛАДА ЗА ГЕОРГ ХЕНИХ 
(общи композиционни функции)
ИЗЛОЖЕНИЕ – съдържа два момента:
1. Въведение с функция, аналогична на въведение – интонационен из-

точник на основните теми в музикално произведение.
Две писма (начален импулс) (1). „Дали духът на майстора се преселва в 

съзнанието на неговите ученици, а изкуството му – в тяхната памет и дело? 
Винаги ли нещата, които създаваме с най-голяма любов, единствените, които 
сме в състояние да създадем, които би трябвало да ни извисят, ни носят при-
смех, горчивина и кикот?“ (Изложение на тезис, въвеждащ към основната идея.)

2. Същинско изложение, изградено в ретроспективен план с подчертана 
авторова субективно-емоционална окраска на представяните събития.

Персонажи:
Майката и Бащата с миражите за вундеркинд. Чехите, загатване на 

Сенките (2).
Махалата (3).
„Златните“ ученици на Хених (3).
Готовата цигулка (4).
Въпросът на въпросите – „Къде е смисълът? Какво ще стане с твоите 

цигулки? Какво ще стане с моите истории?“ (4).
РАЗВИТИЕ – вариантно-продължаващо, осъществяващо се посред-

ством единството на двете противоположни тенденции – уподобяване и об-
новяване на основата на различни видове и степени на контраст [1: 36 – 40]:

Майката и Бащата (5). Техните миражи за вундеркинд, постепенно из-
местени от мечтата за бюфет. (Идея-фикс, символ на просперитет и щастие. 
Обща функция, насочваща към нещо, далеч надхвърлящо пределите на образ-
ността на художествената творба, подлежаща на системно и моделно раз-
членяване в безкраен ред единичности – „солиден, здрав, богат, витален […] 
културен, интелигентен, фин, чувствителен, верен и предан, […] забележи-
телност голяма […] услужлив и горд, потомък на австрийски барони, […] 
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умен, […] въдворяващ мир, […] направо божествен!“ От гледна точка на му-
зикалното изграждане мечтата за бюфет изпълнява функция, аналогична на 
функцията на добавъчния тематичен импулс във втората фаза (развитие/
movere по Б. Асафиев) на музикалната композиция, в резултат на който на-
стъпва превключване на функциите – под знака на този тематичен импулс се 
осъщестява последващото развитие във формата) [1: 40 – 41].

Старата еврейска къща на улица „Искър“ (5). Бивше италианско посол-
ство, после публичен дом, после гробница за бедни семейства. (Контрастно 
съпоставяне, последвано от допълващ контраст.)

Махала и битие (5). „Кантата на бедността“. „Една и съща физиономия 
върху много лица“. (Допълващо съпоставяне на вътрешно близки образи.)

Мечти, приземени и недетски (5). „Концертна зала и пълен касов сбор“. 
(Преход от различие към контраст.)

Бюфета (6). Зъл монстер – да го ласкаеш, да му се кланяш, да го вели-
чаеш, да го дебнеш нощно време под око, да му шептиш приятни думи, да се 
грижиш за него като болногледач. И някой ден, когато се издигнеш високо 
в духовно отношение и почувстваш, че правото е на твоя страна, да вземеш 
брадва и да го нацепиш на трески. (Контрастно съпоставяне, съдържащо по-
тенциален конфликт.)

Бюфета (7). При майстор Хених пет години по-късно. „Старост, лишей, 
гниене и смърт“. Рижия и кучето. (Контрастно съпоставяне, съдържащо по-
тенциален конфликт.)

Бюфета (8). Подготовка. Музиката задълго напуска дома на тромпети-
ста. (Допълващ контраст.)

Бюфета (9). Завист и враждебност в махалата. Ателието с икони и 
форми на цигулки по стените – печати на безнадежността. Що е бедност? 
(Контрастно съпоставяне, съдържащо потенциален конфликт.)

Бюфета (10). Разговор с дървото: „дърво разумно, майстор – неразумен“. 
Разговор със Сенките. (Пределна степен на контрастно съпоставяне на об-
разните сфери на реалност и видение в духа на драматургията на баладата.)

Бюфета (11). „Патологична всеотдайност – бюфет заради самия бюфет“. 
(Допълващ контраст.) Контраударът на Махалата. (Контрастно съпоставя-
не, съдържащо потенциален конфликт.)

Бюфета (12). Той расте и големее, заплашва да глътне самото мазе в утро-
бата си. Конфликтът с Рижия. (Конфликтно противопоставяне. Нарастване 
на напрежението.)

„Златните“ ученици на Георг Хених (13). Блясък, труфене, хвалба и кря-
сък. Неблагодарност към Учителя. (Допълващо съпоставяне на вътрешно 
близки образи.)

Довършването на Бюфета (14). Пътешествие в света на Георг Хених, на-
селен със сенки, царе, богове, говорещи дървета, полумрак и тайнствени гла-
сове в полумрака. (Пределна степен на контрастно съпоставяне на образни-
те сфери на реалност и видение в духа на драматургията на баладата.)

„Балада за Георг Хених“ в светлината на музикалния анализ
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Бюфета (15). Големият ден. Кулминация. От готовия бюфет като от 

прекрасен орган гръмват тържествени звуци… (Гротеска, която се изгражда 
на основа активизиране на слуховите възприятия. Наличие на асоциативна 
връзка с кулминационния речитатив в музикална композиция, развиваща се 
на основата на динамична вълна [1: 65 – 67]: „Винаги ще има бедни и богати… 
Само талант не е достатъчен за честния човек, за да изживее живота, който 
му е отреден.“)

Тържествен обяд (16). Решението на стария Хених да направи цигул-
ка за Господ. Куче срещу беззащитен старец. (Постъпателно нарастване на 
драматизма, което поражда асоциации с ускоряване темпа на драматургично 
развитие в музикалната композиция.)

Конфликт (17). Мълниеносната разплата с Рижия. Сандъчето с инстру-
менти – завещание на Майстора. Комисии и „Социални грижи“. (Конфликтно 
противопоставяне на образи.)

Цигулката за Господ (18). Дървото от Шпиндлеров млин… (Подстъп 
към генералната кулминация.)

Цигулката за Господ (19). Книжната изрезка във форма на цигул-
ка. Молбата към дървото. (Като подстъп към генералната кулминация в 
Баладата, началото на работата върху цигулката за Господ попада в зона-
та на златното сечение – естетически съвършената пропорция, валидна през 
Античността за архитектура и скулптура, а от средата на ХIХ век насам – 
и за музиката. Аналогиите с развитието на музикалната форма се налагат 
преди всичко от процесуалността като обща основа за разкриване на худо-
жественото съдържанието и при двата вида изкуства.)

Цигулката за Господ (20). Махалата след смъртта на Вангел дърводеле-
ца и приказките за цигулки – най-прекрасните, които някога е слушало едно 
дете. Потопен в друг свят, Георг Хених от сутрин до вечер трескаво работи 
цигулката за Господ. (Противопоставяне на образни сфери, пределни по своя 
контраст.)

Новото семейство в махалата (21). Настаняване. Болничната кола, която 
отвежда жената, за да не я върне никога обратно в къщата. (Допълващ кон-
траст на вътрешно близки образи.)

Цигулката за Господ (22). При Франта и при Ванда… Репетиции, пред-
ставления и полунощни чалги. Комисии, инстанции. Някой се беси, друг 
умира… Старецът довършва своята цигулка, чужд на този хаотичен свят… 
(Нараства броят на възникващи събития за кратки отрязъци от време. 
Наред с ускоряване темпа на драматургично развитие това поражда усеща-
не, аналогично на усещането за нарастване плътността при чисто музикал-
ното изграждане, съпроводено от нарастване на напрежението и възходяща 
устременост на драматургичната линия. За отбелязване е, че изграждането 
в Баладата разкрива допирни точки с музикалното изграждане и по линия на 
общата тенденция на усилващо се действие на упоменатите драматургични 
фактори в зоната на златното сечение.)
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Майстор Франтишек (23). Отплатата на „златния“ ученик: „Клиентите са 

наивни: чули са, че навремето Георг Хених бил голям майстор, и мислят, че той 
и сега може да прави чудеса.“ (Конфликтно противопоставяне. Нарастване 
на напрежението.)

При Георг Хених (24). Майсторът отдава всичко на своя ученик и не иска 
нищо в замяна. Така е било в стара Чехия, така ще бъде винаги… Радостната 
вест. (Възход на утвърждаващата светлото начало линия, свързана с изна-
чално заложения в духа на драматургията на баладата образен контраст.)

Цигулката за Господ (25). Кошмарни сънища: бюфет във форма на ци-
гулка. Махалата. „Бедност. Бедност.“ (Уподобяване и обновяване; вариантно 
изграждане. Нарастване на напрежението.)

Цигулката за Господ (26). Генерална кулминация. За славата на майстор-
ския занаят! Той е най-велик на света и майсторът е щастлив, защото работи. 
Макар да няма пари, макар да е сам, стар, болен и гладен. Цигулката за Господ е 
виола д’ аморе! Цигулка, на която никой не свири, защото хората са забравили да 
обичат. Майсторът е забравил да обича своя занаят. Клиентът е забравил да оби-
ча цигулката. Цигулката е забравила да обича музиканта. Човекът е забравил да 
обича себе си. (Последователното нарастване на трагичното напрежение води 
до решаващото събитие – изработването на цигулката за Господ като символ 
на любовта и самоотвержената съпротива. Утвърждава се асоциативната 
връзка с кулминационния речитатив в музикална композиция, развиваща се на 
основата на динамична вълна. Внезапният и решителен прелом в генералната 
кулминация – подписът съгласие за настаняване в дом за стари хора, води до 
тържество на трагичното начало в съответствие с момента на катастрофа-
та в скрития сюжет на музикалната балада). [1: 70 – 71]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ – на равнище общи формообразуващи функции, по-
раждащо асоциации за кодата в музикално произведение:

„Сбогом, Георг Хених!“ (27). Към временния старчески дом. (Възникват 
асоциации с изграждане в репризно-кодов раздел на музикална композиция.)

Двете писма на Георг Хених (28). Текстът на писмата. (Елементи на рамки-
ране на композицията при едновременното действие на принципите на уподо-
бяване и обновяване, пораждащи асоциации с изграждане на музикална форма.)

Животът без Георг Хених (29). Промените. „Махалата вече не е същата. 
Махала не съществува.“ (Изграждане на основата на принципите на уподобя-
ване и обновяване въз основа на нюансиращ контраст.)

Поради резкия спад на вълната на драматургично развитие в момента 
на генералната кулминация следкулминационната зона поражда асоциации за 
драматургичната кода в музикална композиция, включваща следкулминацио-
нен речитатив, в който степента на обобщеност, емоционална непосредстве-
ност и трагедиен патос достигат своя апогей (30):

Георг Хених, стани! Отговори ми – каква е съдбата на онези неща, които съз-
даваме с най-голяма любов – единствените, които сме в състояние да създадем?

„Балада за Георг Хених“ в светлината на музикалния анализ
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Занаятът ли е по-голям от живота или животът – от занаята?
Защо на света има хора, които обиждат и унижават майсторите?
[…]
Бедността е насилие, мрак, подлост, безчестие и смърт!
Кое ни прави алчни, зли и безсърдечни?
Кое ни унизява и принизява?
[…]
Георг Хених, ти, който си на небето!
[…]
Ще чакам да пристигнеш някоя вечер с небесната каляска…
[…]
Тогава ще седна от дясната ти страна, ние ще препуснем с всички сили 

към небесата, около нас ще гърми и трещи, ще святка и ще проблясва, а ние с 
теб ще викаме, колкото ни стига гласът:

– Свещено, свещено, свещено е изкуството, което бе, което е и което ще бъде!
Алелуя!
Алелуя!
Алелуя!

* * *
Структурно-функционалният анализ, открояващ асоциативните връз-

ки, породени от паралели с иманентни за музиката страни на формообразува-
нето, дава основание за следните изводи:

✓ на равнището на общите композиционни функции началният импулс 
в литературната творба на Виктор Пасков би могъл да бъде разглеж-
дан като единство на два момента: 1) въведение с функция, анало-
гична на въведението – интонационен източник на основните теми 
в музикално произведение; и 2) изложение в ретроспективен план с 
подчертана авторова субективно-емоционална окраска на представя-
ните събития;

✓ развитието може да бъде определено като вариантно-продължаващо, 
осъществяващо се аналогично на развитието при подвижно съотно-
шение на принципите уподобяване и обновяване – специфично музи-
калната форма на проява на фундаменталните принципи на съхране-
ние и изменение;

✓ различието като задължителен елемент на развитието води до кон-
траст: допълващ, нюансиращ, контрастно съпоставяне на различни 
образни сфери на реалност и видения, конфликтно противопоста-
вяне на образи. Промяната на функционалното значение на един и 
същи елемент в общото изграждане променя и вида на контраста: до-
пълващ при съпоставяне на вътрешно близки образи – Махалата и 
нейните жители; нюансиращ – Махалата „една и съща физиономия 
върху много лица“ като фон на една покъртителна драма;
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✓ в преобладаващата част от епизодите на конфликтно противопос-

тавяне акцентът пада не толкова върху разкриването на самата кон-
фликтна ситуация, колкото върху отношението към нея, върху психо-
логическата реакция на човек в конфликтна ситуация. Това уподобя-
ва тяхното въздействие със специфично музикалното въздействие;

✓ развитието очертава драматургичен профил, който се определя от 
динамична вълна. Тя преминава през локална (изработването на Бю-
фета) и достига до генерална кулминация (изработването на цигулка-
та за Господ), с подготовка в зоната на златното сечение. Следващото 
всяка кулминация развитие поражда асоциативни връзки с кулмина-
ционен речитатив (термин на В. Бобровски – Д.В.) в музикална фор-
ма, подчинена на принципа на динамичната вълна;

✓ внезапният и решителен прелом в генералната кулминация (подпи-
сът съгласие за настаняване в дом за стари хора) води до тържество 
на трагедийното начало в съответствие с момента на катастрофа в 
скрития сюжет на музикалната балада;

✓ възникващите асоциации с драматургичен модел на напрегнато раз-
витие на образна теза, насочено към кулминация, която е последвана 
от решителен прелом към началото на репризно-кодовия раздел на 
формата, дава основание следкулминационната зона да бъде разглеж-
дана като драматургична кода. Тя включва следкулминационен речи-
татив, в който проникновеността и дълбочината на въплъщаваната 
емоция достигат своя апогей.

* * *
„Балада за Георг Хених“ на Виктор Пасков разкрива обобщена картина 

на интегративно взаимодействие между музика и литература. Нейната уни-
калност се проявява най-пълно в светлината на това взаимодействие: образ-
ното и композиционното единство, хармонизираните мащаби, пропорции и 
ритъм на съставящите компоненти придават многоплановост, активизират 
възприемането и в най-голяма степен допринасят за многостранното, емоцио-
нално наситено въздействие…
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THE ICONOGRAPHY OF THE TRANSFIGURATION  
OF CHRIST: HISTORICAL AND ARTISTIC ASPECTS

Deliyana I. Teneva

Abstract: Present paper deals with the iconography of the Transfiguration of 
Christ from historical and artistic point of view. It explains the history of the 
fest and the different stages of its establishment and positioning into the Church 
festival cycle. In addition, the paper analyses all stages of the development of the 
Transfiguration iconographical scheme.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-291/12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

I. Увод
Християнският празник „Преображение Господне“ заема централно 

място в празничния календар на св. Православна Църква и се отбелязва еже-
годно на 6 август. Той е част от неподвижния празничен цикъл, принадлежи 
към групата на Господските празници, а освен това е и един от дванадесетте 
големи църковни празници [1:249, 266, 285]. Историята на неговото празнува-
не е свързана с важни исторически обстоятелства, а неговата иконография не 
се установява изведнъж, а се оформя постепенно.

II. История на празника
Началото на отбелязването на събитието на Христовото Преображение 

като църковен празник е неясно. Предполага се, че корените на празнична-
та му традиция са свързани с освещаването на трите базилики, построени 
на планината Тавор [2: 58–59] – мястото, на което според св. Евангелие, се 
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е случило Преображението („Лук. 9:28 – 36“; „Мат. 17:1-13“; „Марк 9:1 – 9“). 
Последният голям византийски църковен историк от XIV в. Никифор Калист 
пише, че около 326 г. сл. Р. Хр. св. императрица Елена построява храм на вър-
ха на планината Тавор и изгражда към него мраморно стълбище, за да могат 
поклонниците да достигат по-лесно до светото място. Достоверността на тези 
данни трудно може да бъде доказана, но при изграждането на сегашния фран-
цискански храм на Тавор, са били открити останките на две по-ранни базили-
ки – едната от които построена от кръстоносците през XII в., върху основите 
на по-стар храм от IV – V в. сл. Р. Хр. Със сигурност Тавор е бил епископска ка-
тедра през VI в., което е удостоверено от присъствието на тамошния епископ 
на Петия Вселенски събор в Константинопол през 553 г.сл.Р.Хр. В един кон-
стантинополски менологий от VIII в. се споменава, че празникът се отбелязва 
на 6 август в календара на Византийската и Етиопската църкви, и на седмата 
неделя след Петдесятница в календара на Арменската църква [3:128].

В установяването на датата на празника, обаче съществува известно 
противоречие между същността му и неговото поместване в годишния ци-
къл на църковния календар. Отбелязването на Преображение Господне на 6 
август по Грегорианския календар (нов стил) и на 19 август по Юлиянския ка-
лендар (стар стил) отделя исторически и богословски това свещено събитие 
от Страстите Христови и Христовото Възкресение. Според евангелските раз-
кази обаче, Преображението се е случило малко преди влизането на Господ 
Иисус Христос в Йерусалим, последвалото Негово Разпятие, кръстна смърт 
и Възкресение. Т.е. Преображение Господне би трябвало да се празнува преди 
или в началото на Великия пост, малко преди Лазарова събота и Шестата не-
деля на поста Вход Господен в Йерусалим.

Освен историческа връзка със Страстната седмица, събитието на 
Христовото Преображение има голямо богословско значение [4:15 – 21] – спо-
ред мнозина св. отци и църковни писатели, именно Преображението, което е 
първата и единствена изява на Божията същност пред човешки очи до очак-
ваното Второ Христово Пришествие, е трябвало да предхожда предстоящите 
ужасни изпитания пред самия Христос и неговите ученици, за да не се отчаят те 
от смъртта на своя Учител и да имат ясно очакване за Неговото Възкресение [5].

Има запазени сведения, че в древната богослужебна традиция Преобра-
жение Господне се е празнувало четиридесет дни преди Разпъването на 
Кръста, но тъгата и покаянието на Великия пост възпрепятствали празнува-
нето на това толкова значимо събитие в неговата пълна слава. Поради тази 
причина, втората великопостна неделя е посветена на св. Григорий Палама и 
на неговото учение за нетварната светлина на Преображението, а самият праз-
ник Преображение Господне е поставен на 6 август, четиридесет дни преди 14 
септември – празникът на Въздвижението на св. Кръст Господен [6:8-10]. Така 
символично се спазва посоченото в евангелския текст обстоятелство, че въз-
качването на планината Тавор се е случило четиридесет дни преди Разпятието 
и едновременно с това се отдава необходимата слава и на двете събития – про-
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явлението на Господ в Неговата истинска същност и значението на св. Кръст 
като средство за изкупление.

На Запад установяването на празника Преображение Господне проти-
ча по-бавно. Данни за неговото празнуване в Западната църква намираме в 
средата на IX в. сл. Р. Хр. [7:169], но той получава особено значение едва през 
XV в., когато през 1457 г. папа Калист III пожелава чрез него да отбележи по-
бедата на християнството над отоманските турци в битката при Белград. На 
22 юли 1456 г. обединените войски на европейските държави, ръководени от 
Янош Хунияди, смазват турската войска при Белград, с което успяват да спрат 
отоманското нашествие към Унгария чак до 1521 г. Новината за победата дос-
тигнала до папата в Рим чрез вестоносец едва на 6 август 1456 г., което дало 
повод и за преместването на празника Преображение в Западната църква на 
тази дата. Така датата на празника 6 август става обща за цялата християнска 
Църква [8:83].

III. Ранна иконография на сюжета
Най-ранните запазени изображения на Преображение Господне дати-

рат от IV – VI в. сл. Р. Хр. Това са една резба върху ковчег от слонова кост от 
Бресция, Италия от края на IV в., една дърворезбена сцена от портите на хра-
ма „Св. Сабина“ в Рим от V в., една илюстрация в ръкопис на Евангелията 
от Рабула от 586 г., абсидната мозайка от храма „Сан Аполинарио ин Классе“ 
в Равена, Италия от 533 – 547 г. и абсидната мозайка от манастира „Св. 
Екатерина“ на Синай от 550 – 565 г. [9:56 – 57].

Трите най-ранни изображения – от Бресция, от „Св. Сабина“ и от 
Евангелията от Рабула – се наричат „пред-синаитски“ тип иконография. 
Общото между тях, е че на тях са изобразени само три свещени персонажа – 
Христос, заобиколен от св. пр. Мойсей и Илия. Липсват няколко елемента, 
които след това стават неизменни за сюжета: фигурите на тримата ученици, 
изображението на планината Тавор и мандорлата около фигурата на Христос. 
Подобно на мандорла сияние е обозначено само в илюстрацията от Рабула, но 
тук то обхваща и фигурите на пророците [10:101 – 102].

Мозайката „Преображение Господне“ в равенския храм „Сан Аполинарио 
ин Классе“ не може да бъде причислена към нито един предходен или след-
ващ иконографски тип, защото представлява напълно алегорично и символ-
но изображение [11:290]. То свързва директно Преображението като пълна 
изява на Божествената същност на Иисус Христос и есхатологичната „слава 
на Божието присъствие“ в бъдещия рай след Второто Христово Пришествие. 
Доминиращо тук е изображението на св. Кръст в центъра на небето, което 
напомня както връзката между празниците, спомената по-горе, така и истори-
ческата случка на победата над Рим на основателя на Византийската империя 
св. Константин Велики. Господ Иисус Христос и Неговите апостоли също са 
представени алегорично във вид на агнета – символът на Агнеца Божий за-
мества директните изображения на Христос през първите три века сл.Р.Хр.
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V. Византийска иконографска схема на сюжета
Абсидната мозайка в централния храм на манастира „Св. Екатерина“ 

на Синай (Фиг. 1) е най-величественият от запазените древни образци на 
Преображение Господне. Той се счита и за родоначалник на византийския тип 
иконография на този свещен сюжет, който е останал водещ в Православния 
Изток и до наши дни. В него освен Христос, поставен в центъра на овална синя 
мандорла, фланкиран от св. пр. Мойсей и Илия, са изобразени и тримата апос-
толи, станали свидетели на Преображението [12:80 – 81]. При по-нататъшно-
то развитие на иконографския сюжет се добавят само изображението на пла-
нината Тавор, апостолите започват да се изобразяват в краката на Христос, а 
Петър вече се представя жестикулиращ [10:155 – 160].

След синайската мозайка, иконографската схема на сюжета 
„Преображение Господне“ никога повече не претърпява драматични промени, 
въпреки че под влияние на развитието на богословската мисъл, през векове-
те се забелязва определена еволюция в изобразяването на отделни нейни еле-
менти. Най-яркият пример в това отношение са изображението на планината 
Тавор и мандорлата около фигурата на Христос. И в двата елемента промените 
настъпват около XIV в. сл. Р. Хр. и са свързани с разцвета на исихазма като во-
дещо духовно учение в Православния Изток [13:450 – 452].

Фиг. 1. „Преображение Господне“, манастир „Св. Екатерина“, Синай, 550–565 г. сл. Р. Хр.

В духа на исихазма, изображението на планината Тавор в иконография-
та на „Преображение Господне“ става все по-стръмно и насечено. Причината 
за тази промяна е засиленото аскетично начало в богословската мисъл на епо-
хата. Резките черти в изобразяването на планини и пустини съответствало на 
представата за тях като традиционно място за монашеска аскеза и отшелни-
чество, без които истинската исихия би била невъзможна. По този начин се 
подчертавала суровостта и трудността на молитвения подвиг като средство за 
постигане на общение с Бога [10: 225–227].

Най-силно повлияният от учението на исихазма елемент в иконограф-
ската схема на „Преображение“, обаче, си остава мандорлата – овалното или 
кръгло поле около фигурата на Христос, която изобразява Неговата слава. 
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Този визуален знак предава значението на еврейската дума „kabod“ и на гръц-
ката дума „doxa“, с която в Светото Писание на Стария и Новия Завет се обо-
значава особеното демонстриране на Божията същност и сила. Този термин в 
славянските езици се превежда като „слава Божия“ и се различава по семан-
тика от значението на обикновената дума „слава“ [14:218]. Визуалният символ 
на мандорлата има езически корени, устойчив е заради своята универсалност 
и трайно транзитира в различни култури през вековете [15:461-470]. След 
утвърждаването на исихасткото учение като водещо в Православния Изток, 
неговото разбиране за нетварната светлина като израз на Божията слава, на-
мерило израз и в иконографията на празника Преображение. Така в началото 
на XIV в. сл. Р. Хр., се появява т.нар. „исихастка мандорла“ [16:663, 666]. При 
нея върху описаното около Христос овално или кръгло сияние, се наслагват 
звездообразни ъгловати форми, съставени от отделни ромбове с вдлъбнати 
страни.

Интересно е да се отбележи, че отпечатъкът на исихазма върху мандор-
лата не се състои само в промяната на нейната форма, а рефлектира и върху 
нейния цвят. Освен това, той предизвиква и промяна в нейното значение – 
освен символиката на светлината, мандорлата започва да се възприема и като 
пространствено поле, като визуален знак на метафизичното пространство, в 
което пребивава Бог и се случват свещените събития [17]. За най-пълен об-
разец на исихастка мандорла се приема тази от миниатюрата „Преображение 
Господне“ в един от ръкописите на императора-монах Йоан VI Кантакузин от 
1370 – 1375 г. [18]. През следващите векове в различните поместни иконопис-
ни школи ръбестите форми на мандорлата претърпяват различни вариации, 
но в общи линии запазват основния вид на символа непроменен, в рамките на 
вече установената от векове иконографска схема.

V. Заключение
За съжаление, в съвременната празнична традиция голяма част от дъл-

бокото теологическо съдържание на този празник е избледняла, заместена от 
народните обичаи, характерни за края на лятото. Затова и в днешните тради-
ционно православни държави като Гърция, България, Сърбия и Русия, хора-
та познават празника Преображение предимно като ден, в който в храма се 
освещават плодовете на новата реколта (грозде, ябълки). Разпространено е и 
разбирането за Преображение Господне като ден, в който се сменят сезоните 
(преобразява се времето) и на мястото на лятото идва есента. Тази интерпре-
тация е силно свързана с датата на празника по стар стил – 19 август.

В богословски план, обаче, събитието на Христовото Преображение по-
ставя три основни акцента. На първо място, то било предназначено да пред-
пази апостолите от униние и съмнение при вида на Христовите страдания и да 
укрепи вярата им, че Той е Син Божий и Сам е Бог. Второ, чрез теофанията на 
Тавор Бог демонстрира за пореден път, че изпълнява всички обещания, кои-
то е дал. Св.св. пр. Мойсей и Илия са единствените „боговидци“ в човешката 
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история до момента на Преображението /“Изход 33:20“/ и /“III Царства 19:11 
– 13“/, но и двамата виждат Бога частично, скрит в силата на природни явле-
ния като светкавици, силен вятър, огън и сияние, земетресение. И на двамата 
обаче, Господ обещал, че ще Го видят в слава – именно това обещание се изпъл-
нява на планината Тавор по време на Христовото Преображение. Освен това, 
Преображение Господне в богословски план се разбира и като обединяващо 
Стария Завет и Новия Завет събитие – обещаното от Бога и пророкуваното от 
пророците се сбъдва и нещо повече, става видимо за човешките очи в лицето 
на преобразения Иисус [3:148 – 151].

Именно това богословско значение на събитието, лежи в основата на пра-
вославната иконография на Преображение Господне и обяснява нейната устой-
чивост през вековете. В качеството ѝ на пряко доказателство за истинската 
Божествена природа на Господ Иисус Христос, иконата на Преображение днес 
може да бъде видяна в редица християнски храмове, разположена на най-горния 
иконостасен ред – място, посветено само за най-великите християнски празници.
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FAMILY RELATIONSHIPS AND FRUSTRATION  
IN 6–7 YEAR OLD CHILDREN

Diana Katrandzhieva

ABSTRACT: In the practice it’s often necessary to predict how the children might 
react in a situation of prohibition limitations or obstructing the fulfillment of 
their demand.
The Frustration Theory can answer to a great extent to our searches regarding to 
human reactions, particularly those children who are under conditions of threat, 
insult, difficulty or inability to reach the desired goal. Frustration is defined as a 
mental condition or experience as a result obstructing the fulfillment of human 
need.
KEYWORDS: frustrations, family relationships, self-assessment, personal quali-
ties, evaluation.

Децата са най-нежната и крехка част от човешката общност. Те са бъде-
щето, на което да разчитаме, а какво ще е то, зависи само от нас – родители, 
учители, въобще от възрастните. Ние трябва да се научим да разбираме наши-
те деца, да откриваме какво най-много им тежи и кое ги радва. Много често 
децата ни поставят в трудни ситуации, с които ние вече изградените личности, 
едва успяваме да се справим.

С. Розенцвайг разработва методика, чрез която се изследват реакциите 
при неуспех и начините за излизане от ситуациите, препятстващи дейността 
или удовлетворяването на потребностите на личността. Към изследваните ре-
акции авторът причислява: агресия, пренос, идентификация, проекция, фан-
тазия, регресия, апатия, потискане, компенсация, фиксация, рационализация. 
Реакциите той определя като външно насочени – към препятствието и към 
лицето, причинило фрустрацията и вътрешно насочени – към самата личност. 
Фрустиращите условия могат да бъдат както външни – заплаха от насилие, 



250
липса на възможност за удовлетворяване, така и вътрешни – самообладание 
или изисквания на съвестта. Несистематичната смяна на награди и наказания 
също се считат за фрустриращи условия.

В развитието си детето преминава през различни периоди с характер-
ни физиологични и психични промени. Психологичната му характеристика се 
определя преди всичко от мястото, което то заема, в жизнетата среда, от отно-
шенията му с другите хора, от активността му и от достигнатото психическо 
развитие през предшестващите периоди. С настъпването на седмата година се 
появява и така наречената „криза“, която е свързана с преструктурирането на 
психичните процеси на детето и превръщането им от изцяло непреднамерени 
в преднамерени. Кризата на седмата година е свързана също така с възникване 
на обобщената самооценка и на самолюбието като обобщено отношение към 
себе си. Детето започва да разбира своята ценност или малоценност, не само 
да я чувства.

Позитивните страни на кризата са свързани както с появата на посоче-
ните вече самолюбие и самооценка, така и с нарастване на самостоятелността 
на детето и с промяната на неговото отношение към другите деца. То започва 
да оценява и другите деца вече не само в ситуативен план, а в общ план – при-
писва и на тях обобщена и трайна оценка.

Формирането на оценката и самооценката са изцяло подвластни на мне-
нието и на отношението на възрастните към детето. А най-ценно е онова, по-
лучено в семейството.

Сблъсквайки се с недостатъците на детето, трябва да си дадем сметка, 
че те не възникват без наше участие. Някои неща то просто копира от нас и 
като го осъждаме, трябва да се замислим дали не му служим за пример. Други 
негови постъпки се изграждат от цялата атмосфера на живота в семейството и 
когато тя с нещо не му хареса, предизвиква у него негативна реакция. В голяма 
степен отношението на детето към всичко, което го заобикаля се, определя 
от емоциите. Именно на тяхна основа бързо и лесно малкото дете установява 
връзка с материалната и социална среда.

С настоящата разработка проявихме интерес към това, какви са реакци-
ите на децата в подготвителна група на предучилищна възраст при фрустри-
ращи ситуации. Доколко децата от града и тези на село отреагирват различно. 
Съществуват ли различия при българските и ромските деца, момичета и мом-
чета? Опитахме се да открием отговор на въпросите – „Какво е субективното 
усещане на децата за взаимоотношенията в семейството им? Как то влияе вър-
ху техните реакции в ситуация на фрустрация?“

Опитахме се да потърсим отговор и на друг въпрос: „Какво е отноше-
нието на децата към фрустриращото лице или мерките за ликвидиране на кон-
фликта?“ Както и да разкрием типичните за личността тенденции в поведе-
нието при фрустрираща ситуация. Решихме да проследим взаимоотношени-
ята на децата в семейството и тяхната значимост за изграждане себеоценката 
на децата.

Диана Катранджиева
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В детска възраст, когато се изгражда личността и обстоятелствата се 

предоставят най-вече на родителите, фрустрационните преживявания включ-
ват предимно неудовлетвореността от тяхното отсъствие или липса на грижа, 
подкрепа, любов. Загубата на родител, който не може да бъде заменен пълно-
ценно, непрекъснатата конфликтност в семейството и неправилен педагоги-
чески подход /с подчертано отхвърляне, грубост, дезинтересиране или свръх-
протекция/ са най-значимите фрустрационни фактори, които предизвикват 
мъчителното преживяване на неудовлетвореността, съпровождано най-често 
от отчаяние и безперспективност. Много често това са причините за девиант-
но поведение.

Зависимостта на детето от тези, които се грижат за него, се отразява 
върху неговата себеоценка. Родителите не само задоволяват потребностите на 
детето, но те оформят и неговите преживявания, тяхното безусловно и под-
крепящо отношение се отразява върху изграждането на самооценката.

Ниската самооценка може да бъде резултат от опитите на родителите да 
изградят у детето едно подчинено поведение. Те изискват послушание, при-
лежност и безконфликтност във взаимодействията, зависимост и не отчитат 
достиженията. Това води до изграждане на ниска себеоценка. Поставянето на 
детето в отношения на зависимост, както и въвличането в конфликтни ситу-
ации, понижава самооценката. Доверието започва да се разрушава, което се 
отразява върху усещането за собствената ценност.

При децата, които изграждат у себе си средна самооценка родителите 
заемат покровителствена позиция. Равнището на претенции към децата като 
цяло е по-ниско и това им позволява да приемат своите деца такива, каквито 
са, проявявайки търпимост към тяхното поведение. В същото време самосто-
ятелността на децата поражда тревога у тях. Тези деца са по-силно зависими 
от мненията на другите.

Децата с висока самооценка вземат равноправно участие при обсъжда-
нето на семейните проблеми и решенията по тях. Доверието към тях е по-го-
лямо. Те имат силно изразен стремеж към съвършенство и високо ниво на 
претенции, което се подкрепя от родителите. Тези деца са независими, самос-
тоятелни и уверени в постигането на успех. Вярата в себе си им помага в усто-
яване на собствените убеждения и мнения. Семейните отношения подпомагат 
разгръщането на самостоятелността, а не на нейното потискане.

Купърсмит смята, че ясно зададените изисквания като форма на външен 
контрол подпомагат изграждането на вътрешен такъв и разграничаването на 
желаното от реалното. Съчетано с любов, те се преживяват от детето като за-
гриженост, проявена към него. Родителите на тези деца също са с висока са-
мооценка.

До подобни заключения стига Розенбърг. Високата самооценка е свър-
зана с изграждането на усещане за собствената ценност и достойнство, това 
е възможно само в отношения, изпълнени с искреност, заинтересованост, 
емоционална поддръжка и грижа. Ниската самооценка според същия автор е 

Семейни отношения и фрустрация при 6–7-годишните деца
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свързана с отношение на безразличие. Хладните и враждебни отношения към 
детето пораждат чувство на несигурност, на изоставеност, което се отразява 
върху самооценката на детето.

Зависимостта на самооценката на детето от оценката на родителите се 
открива особено силно при авторитарните родители. Такова поведение, изис-
кващо безусловна подчиненост, се изразява в нетърпимост към чуждото мне-
ние и стремеж към подчиняване. Това създава у детето усещане за малоцен-
ност и ниска самооценка, а тя може да бъде причина за много предразсъдъци 
в бъдеще.

За постигане целта и задачите на изследването са използвани „Картинно 
фрустрационен тест на С. Розенцвайг“ и проективната методика „Нарисувай 
своето семейство“.

Изследвани са 37 деца от три детски градини, като 18 са от ДГ в град 
Добрич и 19 от село.

В резултат на направените изследвания чрез теста на С Розенцвайг се 
получиха следните резултати:

За децата от града и село са характерни екстрапунитивните реакции, 
като степента на изразеност при тези от село е по-голяма. Доминиращи са са-
мозащитните реакции при двете групи. Представянето на честотата на отдел-
ните фактори започва с преобладаване на Е-реакция за двете групи и оттам 
нататък децата от града са по-склонни да признават вина и да проявят лична 
активност при решаване на ситуацията от тези на село. Последните настояват 
повече за активност от фрустриращото лице или друг, както и по-често омало-
важават ситуацията или проявяват безразличие към нея.

Резултатите от теста по етноси показа, че с ромски произход по-често 
от българчетата ще проявяват екстрапунитивна реакция и по-рядко импуни-
тивна, което показва повече сдържаност и тактичност при българчетата. Те са 
малко уязвими и се нуждаят от повече подкрепа, а ромчетата са по-самосто-
ятелни. И двата етноса демонстрират непримиримост към фрустратора или 
пречката, но българчетата са по-склонни първо да признаят вина и след това 
да пристъпят към решаване на проблема чрез друг или себе си, а ромчетата 
първо ще настояват друг да реши проблема.

Отново екстрапунитивната реакция е пребладаваща при момчета и мо-
мичета, но при последните тя се проявява малко по-често. Момчетата са по-
склонни да признаят вина и да рещават проблема чрез собствена активност, 
докато момичетата по-често ще проявят съчуствие, примирение и търпели-
вост. Те търсят, решение като изискват активност от някой друг.

По-добра адаптивност показват децата от село, ромчетата и момичетата.
За изследване на семейните отношения и по-конкретно какво е субек-

тивното усещане на детето за мястото му в семейството използвахме теста 
„Нарисувай своето семейство“. Този тест освен че дава информация за начина 
по който детето преживява и възприема своето място в семействот,о показва 
и някои психологически особености на изследваното дете.

Диана Катранджиева
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Рисуването на човешка фигура е много показателно за оценката на ли-

чностно-емоционалната сфера на детето.
За проверка на нашата хипотеза, при анализа се спряхме основно на два 

момента. Първият е свързан с характерологичните особености на детето и 
вторият са семейните взаимоотношения. Първият би подкрепил резултатите 
от КФТ на Розенцвайг, а вторият би хвърлил светлина върху причините за оп-
ределено поведение.

При систематизирането на резултатите се натъкнахме на съществен 
факт. Оказа се, че част от децата ясно осъзнават принадлежността си към се-
мейството, но съвсем не може да се твърди, че възприемат семейните отно-
шения като психически комфортни, и други деца, с добра самооценка и като 
цяло позитивни, които показват липса на усещане за принадлежност към се-
мейството.

За целта на изследването са определени два основни критерия.
Ясна визия за принадлежност към семейството и близост в отношенията.
Липсва чувство за принадлежност към семейството и неудовлетворе-

ност от семейните взаимоотношения.
Изследвани са 33 деца, от тях в града 14 и села 19; момичета 15 и момчета 

18; българчета 21 и ромчета 12.
След обработка на данните от теста става видно, че от изследваните 33 

деца 15 или 45 % не могат да осъзнаят принадлежността си към конкретното се-
мейство и се чувстват неудовлетворени от взаимоотношенията си с близките.

Независимо от усещането си за присохологически комфорт или липсата 
на емоционален такъв децата проявяват като положителни характеристики – 
самоувереност, общителност, оптимизъм, така и отрицателни – враждебност, 
импулсивност, ниска себеоценка, тревожност. Съотнощението по тези два по-
казателя е 70 % към 30 % за отрицателните характеристики, което е значимо и 
показва, че повечето от децата ще изпаднат в затруднение при взаимодействи-
ето си със социума.

За по-точен и конкретен анализ са определени четири категории, свър-
зани със семейните отношения. Двата критерия се допълват и диференцират 
по два показателя:

а) позитивни характеристики – самоувереност, действеност, общител-
ност, добра самооценка;

б) негативни характеристики – тревожност, враждебност, несигурност, 
ниска себеоценка.

Категориите са, както следва:
1. Близки семейни отношения с позитивни характеристики.
2. Близки семейни взаимоотношения с негативни характеристики.
3. Емоционална неудовлетвореност с позитивни характеристики.
4. Емоционална неудовлетвореност с негативни характеристики.
За изясняване на връзката отчетохме най-често срещаните фактори от 

КФТ на Роценцвайг във всяка от категориите на семейни отношения в рисува-
телния тест „Нарисувай своето семейство“.
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Абсолютен брой отговори за факторите

Фактор 
категория E M I E* M* I* e m i Брой деца

І 37 - 11 15 8 - 15 - 18 6
ІІ 61 17,5 23,5 34,5 9 - 9 - 17 9
ІІІ 23,5 5 5 13 11 - 0,5 - 4 4
ІV 99 14 28 33 26 - 33,5 - 9,5 14

Пропорционално присъствие на фрустрационния фактор, съобразно 
броя на децата в категорията

Фактор 
категория Е M I E* M* I* e m i

І 6,2 - 1,8 2,5 1,3 - 2,5 - 3
ІІ 6,8 4,9 2,6 3,8 1 - 1 - 1,9
ІІІ 5,9 1,3 1,3 3,3 2,7 - 2,6 - 1
ІV 7,1 1 2 2,3 1,8 - 2,4 - 0,7

1 – E>i>e=E*; 2 – E.E*.I; 3 – E>E*>M* ~e; 4 – E>e>E*

В първата категория влизат деца с висока самооценка, действени, общи-
телни и с близки, комфортни семейни взаимоотношения. От резултатите на 
КФТ се вижда, че при тях преобладават външно /Е/ насочени реакции на само-
защита, но те са в комбинация с i – е фактори, които са свързани с настояване 
и фиксация върху проблема, като децата в по-голяма степен поемат собствена 
отговорност. Тук присъства и E* фактора показващ непримиримостта с пре-
пятствието при фрустрираща ситуация, изразима чрез недоволства или съжа-
ление относно случващото се.

Децата от тази категория са активни, взискателни към себе си и околни-
те, с голяма самостоятелност.

Втората категория обхваща също деца с добри, близки семейни взаимо-
отношения, но проявяващи страх, тревожност, импулсивност и в отделни слу-
чаи отктрита агресивност. Картината от резултатите при теста на Розенцвайг 
показват отново предимство за екстрапунитивните реакции, но в случая те се 
комбинират с непримиряване с препятствието /E*/, изразено чрез раздразни-
телност, недоволство или съжаление. Самозащитните реакции при тези деца 
се открояват най-много /E,I,M/, което говори за слаби, уязвими деца. Напреже-
нието и тревогата са показани от големия брой отговори с I фактор – свързан 
със себеобвинение и признаване на вина. Високата взискателност и слабата 
активност за отстраняване на затрудненията /малък брой – e и i/ са характер-
ни за тази група деца. Тук може да се потърси дали тези личности качества не 
се дължат на висок протекционизъм от страна на родителите.

Третата и най-малка група деца е в категорията с неудовлетворени емо-
ционални потребности в семейните взаимоотношения, но с позитивни нагла-
си и добра самооценка. Теста на Розенцвайг показа отново екстрапунитивни 
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реакции, сега в комбинация с Е* и M* – отнасящи се до фиксация върху пре-
пятствието. Децата са фрустрирани, не са задействани защитните механизми, 
които компенсират. Те омаловажават ситуацията. Разглеждат я като незначи-
телна. Заедно с това проявяват голяма активност за справяне със затруднения-
та. Предимно изискват друг да намери решението, но и те поемат отговорност. 
Интересен е фактът, че и четирите деца са момичета, а трите от село.

Последната четвърта и най-многобройна група е тази в категорията с 
дискомфорт в семейните взаимоотношения, неудовлетвореност и липса на 
усещане за принадлежност към семейството. Едновременно с това проявяват 
негативизъм, изпитват несигурност и напрежение, че при тях отново преобла-
дават екстрапунитивните самозащитни реакции, като са с най-високи стойно-
сти спрямо останалите категории. Заедно са представени всички E показатели 
E>E*~e. Тези деца, освен че проявяват сериозна враждебност, обидчивост и 
грубост, се опитват да постигнат своето, като настояват за активност от други-
те. Една малка част от тях биха признали вината си, но почти никой не би поел 
ангажимент и със собствени сили би се справил с проблема.

От направеното изложение става видно, че в най-голяма зависимост от се-
мейните отношения са децата в четвърта категория. Това се потвърждава и чрез 
разчета за свързаност на Ч. Осгуд. С неудовлетвореност в семейните отношения 
от всички изследвани деца са 55% /Ра=0,55/ от тях с негативни характеристики 
42% /Рв=0,42/. Зависимостта между тези две категории е значима Р=0,23 т.е. 23%.

За категориите удовлетвореност като цяло и от тях тези с позитивни ха-
растеристики Р=0,077 или 7,7%, което е в рамките на случайната зависимост.

Усещането на децата за хармония и близост в семейните отношения е се-
риозна предпоставка за добро самочувствие, активност, общителност и висо-
ка себеоценка, докато липсата на хармония и емоционална хладина в семейни-
те взаимоотношения е съществен, неоспорим фактор за ниско самочувствие, 
тревожност, несигурност и агресивност в поведението на децата. Положител-
ните емоционални преживявания са условие за повишена социална активност 
и за разширяване на контактите. Тяхното омаловажаване, пренебрегване, не-
задоволяване поражда напрежение, което може да се трансформира в тревож-
ност, агресия или автоагресия. Потребностите на децата от внимание, близост 
и равноправие в отношенията са особено важни за тази възраст.

В изследване е открито напрежение при голяма част от децата.
Семейството е първата социална общост, в която детето се осъзнава като 

индивид, а по-късно и като личност. То е основен фактор, определящ лично-
стното развитие на човека. Именно там, чрез общуването с най-близките хора, 
се изграждат представи, ценностни ориентации и нагласи, овладяват се норми 
и правила на поведение. Децата от предучилищна възраст са силно чувстви-
телни към взаимоотношенията в добре или зле функциониращите семейства. 
Те изпитват огромно желание за близост, единомислие, взаимност и уважение.

Явно днес децата до голяма степен страдат от дефицит на емоционално 
общуване с родителите. При нашето изследване 55% от децата определят като 
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неудовлетворителни семейните си взаимоотношения. Изразяват го в рисун-
ките си, като предимно пропускат да изразяват себе си или включват други 
лица, непринадлежащи към тяхното семейство. Понякога отсъства единия 
родител или детето се е поставило в група от приятели съвсем отдалечено от 
образите на близките си. Поставя прегради между себе си и другите членове от 
семейството (къща, кола и други).

По-голяма дистанцираност и дезинтеграция чувстват децата от село – 
63 %.

По-гогям емоционален дискомфорт изпитват българчетата – 57 %, мо-
мичета се чувстват по-значими в семействата си от момчетата. Интересно е да 
се отбележи, че полът по отношение на удовлетвореност и неудовлетвореност 
в семейните отношения не показва съществени разлики. С близки отношения 
в семействата си са повече от момчетата (само 7 %) и също толкова момчетата 
ги превъзхождат в показателя неудовлетвореност. Същественото в това срав-
нение е свързано с отражението на емоционалния дискомфорт в семейството 
върху двата пола. При нито едно момче не се отчете позитивна насоченост в 
личностен план, но такава показаха половината (50 %) от момичетата, което 
говори за значително по-добрата приспособяемост на последните.

Вниманието и грижовността на родителите подпомага децата в тяхното 
самоосъзнаване. Доринася за формиране на цялостен Аз – образ, съграден от 
положителни нагласи, както за себе си така и за другите. Детето с висока се-
беоценка и чувство за сигурност много трудно може да прояви агресивност в 
ситуации на фрустрация. Докато това с ниска себеоценка, повлияно от лип-
сата на емоционален контакт с родителите много по-лесно може да изпадне 
в състояние на тревога, ще бъде фрустрирано и в зависимост от неговия тип 
нервна система може да прояви агресия или страх.

При проведеното от нас изследване на децата от града и селото полу-
чихме идентични резултати по отношение насочеността на реакциите в си-
туация на фрустрация. Оказа се, че 3/4 от изследваните са с екстрапунитивна 
насоченост, което предполага проява на негативна тенденция в отношението 
с другите. Като степен на проява външната насоченост на реакциите е по-ярко 
изявена при тези от село. Повече ромчета проявяват екстрапунитивност от 
българчетата. Момичетата също са с по-висок показател на Е-реакция, но при 
тях той се конкретизира повече в настояване някой друг да реши проблема, 
т.е.изискване за помощ и подкрепа.

Във връзка с типа реакция териториалният признак отново се оказа не-
съществен. И в двете групи децата показаха доминиране на самозащтни ре-
акции, което пък показва слабост, уязвимост у децата и тяхната неспособност 
да сдържат емоциите си. Това може да се изрази в нетактичност, грубост и 
агресия. Типа реакция по отношение на етноса и пола показаха също много 
близки резултати. И там се констатира преимущество на самозащитните реак-
ции, като ромчета биха проявили по-голяма самостоятеност от българчетата, 
а момчетата от момичетата.
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По отношение трите най-часто срещани фактора и свързания с тях мо-

дел на поведение се оказа, че децата от града проявяват готовност за собствена 
активност, докато тези от село настояват за такава от други лица. При етноси-
те се оказаха по-склонни да се самообвиняват или признаят вина българчета-
та, също та те са по-склонни да омаловажат ситуацията. Момичетата по-рядко 
ще проявят лична активност за справяне със ситуацията.

Прави впечатление мястото и честотата на М-фактора, който се свързва 
с толерантното отношение,1 съчувствието, оневиняването и уважението. Той 
навсякъде е на последно място, което говори за липса на сдържаност, тактич-
ност и великодушие при по-голямата част от децата.

Изследването показа по-голяма способност за адаптиране на децата от 
село, ромчетата и момичетата.

След анализ на резултатите от КФТ на С. Розенцвайг и рисувателната 
методика „Нарисувай своето семейство“, използвани в настоящото изследва-
не, можем да направим следните изводи:

1. В настоящата извадка се установи екстрапунитивно – самозащитна 
форма на реакция като устойчива характеристика на поведението в ситуация 
на фрустрация при децата в подготвителна група. Преобладаващата насоче-
ност на реакциите в трите групи деца, сформирани по териториален, етниче-
ски и полов признак, се оказа екстрапунитивна т.е. на детската градина.

2. Преобладаващата насоченост на реакциите в трите групи деца, сфор-
мирани по териториален, етнически и полов признак се оказа екстрапунитив-
на, т.е.реакция, насочена към външен причинител на фрустрацията.

3. Преобладаващият тип реакция е самозащитен и при трите гури. Деца-
та обвиняват някой друг или отхвърлят собствената си вина за случащото се. 
Отклоняват упреците и защитават собственото си Аз. Проявява се в раздра-
знителност, грубост, обидчивост и в много редки случаи с примиряване.

4. В степента на проява на отделните фактори макар да води Е-фактора 
има различия за трите групи. В града децата първо ще реагират с негодувание, 
после с чувство за вина и коректност, след това със съжаление, а тези от село 
първо с негодувание, след това със съжаление и после с взискателност към 
околните. Етносите не се различават особено в стила на реагиране – първо 
негодуват, след това изразяват съжаление, себеобвиняват се и после ромчета-
та проявяват взискателност към околните, а българчетата снизходителност. И 
двата пола реагират първо с негодувание, после със съжаление, но момичетата 
са взискателни повече към околните, докато момчетата към себе си.

5. Децата от града чувстват по-голяма близост със семействата си за раз-
лика от тези на село. Емоционален дискомфорт изпитват повече бълагрчетата. 
По-комфортно и значими се усещат момичетата в семейството.

6. Семейните взаимоотношения оказват значително влияние върху се-
беоценката и личностите качества на децата. Липсата на емоционален ком-
форт е от по-голямо значение за проявата на негативни качества на характера, 
отколкото наличието му за висока себеоценка и позитивни прояви.
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7. Децата с висока себеоценка и психологически комфорт в семейството 

проявяват екстапунитивно – настояващо упорстващи реакции, като актив-
ността е предимно тяхна за решаване на ситуацията. Тези с близки семейни 
отношения, но с негативни личностни качества – екстратунитивни – препят-
ствено доминантни. Децата с висока себеоценка, но с дискомфорт в семейните 
отношения са екстапунитивни – препятствени, но много често омаловажават 
препятствието. А тези с емоционален дискомфорт и негативни характерови 
прояви, екстрапунитивни – препятствено доминантни, настояващо упорст-
ващи.
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ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО  
КАТО СРЕДСТВО ЗА ЕМОЦИОНАЛНО-

ЕСТЕТИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА  
СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Димитър И. Балкански

ART AS A MEANS OF EMOTIONAL –  
AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN  
WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Dimitar I. Balkanski

ABSTRACT: This article reveals the role of fine art for development of emotional 
and aesthetic education in students in special schools. It defines the tasks of aes-
thetic education by means of art. It clarifies the specifics of emotional aesthetic 
education for children with special educational needs.
KEYWORDS: emotional and aesthetic education, children with special educa-
tional needs, fine art..

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 292/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

Едни от най-важните и неотложни задачи, които стоят пред съвремен-
ното образование, са насочени в областта на възпитанието на подраства-
щите – формирането на духовния им облик, на тяхната ценностна система, 
обединяваща знанията и уменията, духовните и материалните потребности, 
нравствеността, творческото отношение към живота.

Изобразителното изкуство заема изключително важно място във фор-
мирането на детската личност. То развива въображението и естетическия вкус 
на детето и подпомага израстването му като пълноценна личност. Художест-
вените познания и умения, които децата придобиват в различните изобрази-
телни дейности, ги насочват към творчество и стимулират изобразително-
творческите им способности.

Основна и водеща цел пред учителя по изобразително изкуство в спе-
циалните училища е да въведе учениците в света на изкуството, постигайки 
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емоционална реакция чрез подходящи методи и форми на работа. Учителят 
трябва да се съобразява с индивидуалните различия на увреждане при уче-
ниците, със степента на развитие на мисленето, с промяната във вниманието, 
емоциите и чувствата им. Оттук произтичат и изискванията към всеки пре-
подавател по изобразително изкуство в специалното училище да заложи на 
творческия подход, съобразен естествено с индивидуалните заболявания на 
всяко дете, за да изгради у него основна представа за изобразителното изку-
ство и да формира, доколкото е възможно, изобразителни умения и навици.

Целите на естетическото възпитание на децата със специални обра-
зователни потребности (СОП) са аналогични с тези на техните връстници 
от масовото училище: формиране на способности за пълноценно възприя-
тие и съпричастност с красотата в природата, изкуството, общество-
то и науката; развитие на познавателните и творческите възможности; 
изграждане на естетическа култура. Честите разходки на чист въздух (те-
ренотерапия) сред природата са важен източник за развитие на естетиче-
ските възприятия и чувства, наблюдателността и въображението на телесно 
увредените, боледуващите и здравословно слабите деца. От друга страна, 
общуването с природата се явява важен фактор за преодоляване на изолира-
ността и емоционалната недостатъчност в здравните учебно-възпитателни 
заведения. Незаменима е ролята на изкуството (музика, изобразително из-
куство, литература, театър, кино) за естетическото възпитание и цялосното 
психично развитие на децата. Особено място в системата на естетическото 
възпитание в специалните училища заемат положителното въздействие на 
обкръжаващата учебно-битова и медико-лечебна среда и приятният външен 
вид и поведение на децата.

„Емоционалното въздействие на изобразителното изкуство е особено 
силно и незаменимо средство за естетическо възпитание на подрастващите 
поколения. Неговите видове и многообразни жанрове вълнуват детето, под-
тикват го да се вглежда по-внимателно в заобикалящата го действителност, 
по-ярко и пълно да откликва на прекрасното в живота, да се приобщи към 
доброто и осъди злото“[2 : 45].

Целенасочените занимания с изобразителна дейност представляват 
сами по себе си едно от важните средства за естетическо възпитание. Те са 
явяват неотделима част от всестранното развитие на учащите се и активно съ-
действат за това развитие. Конкретно, практическият характер на занимания-
та създава благоприятни условия за мобилизация на положителните възмож-
ности на децата със СОП, тъй като позволява по-успешното им управляване с 
емоции и интелектуална дейност.

Всяка детска творба отразява усвоения от детето визуален, сетивен и 
практически опит, който спасобства за развитие на неговия интелект. Благо-
дарение на постоянния контакт с изобразителното изкуство детето показва 
възможностите си да възприема и изобразява света около себе си в рисунки, 
апликации и пластики.
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Естетическото възпитание в обучението по изобразително изкуство се 

осъществява по няколко направления и предполага формиране и развитие в 
учащите се на целенасочена изобразителна дейност, естетическо възпитание и 
естетически чувства, оценъчно отношение към произведенията на изобрази-
телното изкуство.

За реализацията на тези задачи на учителя се полага да преодолява мно-
го трудности, обусловени от своеобразието на процеса на възприемане на де-
цата със СОП. Забавеният темп на възприятията, недостатъчната диференци-
ация и значителното стесняване на обема на възприемания материал не рядко 
усложнява понижената активност на самите учащи. Наблюдавайки, което и да 
е изображение или предмет, детето със СОП не се стреми да го разгледа във 
всичките му детайли, напълно да се ориентира в неговите особености. В него 
няма потребност да се вглежда, търси, избирателно да намери някои свойства 
на разглежданите обекти. Това често се допълва от неустойчиво внимание, по-
вишено отклоняване и уморяване от страна на подрастващите. При това, пъл-
ноценното възприемане на обкръжаващия свят е необходимо за подготовката 
на детето, за живота, за трудова обществено-полезна дейност.

Умението да се възприема и правилно да се разбира обкръжаващата 
действителност не се изработва изведнъж. Без съответстващо обучение и въз-
питание, даже при нормално развиващите се деца, процесът за формирането 
на възприятията до известна степен се задържа. Още повече се нуждаят от 
специално организирана педагогическа работа децата със СОП.

Формирането на естетическо възприятие е възможно само при опреде-
лено ниво на развитие на способността да се анализира. Става дума за равни-
ще, на което детето се оказва в състояние ясно да си представи обекта като 
цяло и мислено да отдели в него отделните му свойства. За развитието на таки-
ва анализиращи възприятия са насочени разнообразни упражнения, които се 
изпълняват от учащите се в обучението по изобразително изкуство. Особено 
голямо внимание се отделя за възпитаването на умения – да се определят най-
вече характерните признаци на предмета – форма, строеж, големина, цвят, 
положение в пространството и др. Затова в помощ на зрителното възприятие 
в началния период на обучението се привличат другите анализатори, в част-
ност – осезанието и двигателната чувствителност.

За удовлетворяващото изпълнение на задачите, свързани с възприятия-
та, съществено значение има правилният подбор на демонстрираните обекти 
и изображения. Важно е използваните в специалното училище нагледни сред-
ства да са достатъчно четливи, ярко и релефно да изразяват присъщите особе-
ности на разглежданите обекти. Тези нагледни средства трябва да оказват на 
детето голямо възпитателно въздействие, да способстват за развиването му на 
естетико-художествен вкус.

Прилагането на добре подбрани естетически средства в уроците по 
изобразително изкуство предизвиква у децата положителни реакции и емо-
ции. Тези средства осигуряват отношение на заинтересованост към изобрази-
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телната дейност, а така също повишават и ефективността на учебно-възпита-
телния процес.

Следва да се подчертае, че възприятието придобива естетически харак-
тер, само в тези случаи, когато у учащите се се окажат развити естетическите 
им чувства. Към тях се отнасят радостта, възхищението, удовлетворени във 
връзка с възприятия или от създаване на красиво и изразително усещане.

Децата със СОП, по силата на своето емоционално и интелектуално недо-
развитие, първоначално възприемат само елементарното проявление на красо-
тата. Под влияние на корекционно-възпитателната работа се разширява сфера-
та на чувственото познание, задълбочават се емоционалните преживявания на 
учениците. Учителите се грижат за развитието на интелектуалната регулация, 
на чувствата на децата с различни увреждания, дават им нужното обучение и 
внимание. В резултат у децата се изработва повече или по-малко адекватна ре-
акция при възприемането на произведения на изобразителното изкуство, на 
цветове и форми, на произведения на декоративно-приложното изкуство.

Нагледността и конкретността на учебния материал, представляващ оп-
ределена естетическа ценност, в съчетание с емоционалния характер на обу-
чението по изобразително изкуство, обострят усещанията на децата със СОП 
и особено усещанията им за цветови съчетания. Чувството за цвят съставя 
основата за развитие на способностите на учащите се за осъзнато възприема-
не на богатството на цветове в природата и в обкръжаващата действителност. 
Колкото по-добре децата различават цвета и цветовите оттенъци и нюанси, 
толкова по-пълно ще могат да изпитат радост и удоволствие, разглеждайки 
красиви цветосъчетания в предмети от бита и произведенията на изобрази-
телното изкуство.

Особено значение за развитие на естетическите възприятия и естетиче-
ските чувства има възприемането от децата със СОП на достъпни произведе-
ния на изобразителното изкуство: картини, скулптури, изделия на народните 
майстори, играчки и т.н. В първоначалния етап на обучение, подрастващите 
се запознават с илюстрации от детските книги. Естетическото въздействие на 
цветните картинки е изключително голямо и в известна степен подпомага зна-
нията на децата за съдържанието на илюстрираните литературни произведе-
ния. Разглеждането на илюстрациите на известни български и чуждестранни 
художници помага на учителя в работата му за осъществяване на задачите на 
естетическото възпитание.

Учебната програма по изобразително изкуство в специалното училище 
предвижда провеждането на беседи с учащите се от горните класове по про-
изведения на известни художници на родното изобразително изкуство. Учи-
телят направлява усилията преди всичко така, че да предизвика в учащите се 
заинтересованост към творбите и да обезпечи тяхното диференцирано въз-
приемане от децата.

Естетическото възприятие предполага наличие на интерес, не само към 
съдържанието на художественото възприемане, но и към изобразителните 
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средства. На децата могат да се покажат богатството и разнообразието от фор-
ми и цветове на обкръжаващия свят, тяхното съответствие със съдържанието 
на произведенията на изобразителното изкуство.

Голямо значение за разбиране замисъла на художника има композици-
ята в неговата творба. По определен начин разположението на персонажите 
може да подчертае основната идея, да улесни възприемането и разбирането на 
изобразеното от децата със СОП.

Колкото по-пълно биват разкрити изобразителните средства, които 
художникът използва, толкова по-разбираема за учениците става главната 
мисъл на произведението, толкова по-силни ще се окажат и проявят техните 
преживявания и чувства.

В уроците по изобразително изкуство често се използват играчки (цветни 
кубчета, топки, пирамидки, кули и др.), които служат за учебни дидактически 
пособия при обучението на децата, за различаването и назоваването на вели-
чините, цветовете и формите. Често играчките се прилагат и като образци за 
рисуване от натура. Някои играчки по същество представляват миниатюрна 
скулптура. Към тях се отнасят играчките от дърво, метал, камък, пластмаса и др.

За по-малките ученици със СОП най-достъпни за възприемане са та-
кива играчки, в които отчетливо е показано някакво действие или е преда-
ден познат за тях сюжет. Използвайки в уроците играчки и скулптури с мал-
ки форми, децата е важно да разбират видяното, да разказват не само за това 
какво е изобразено, но и с какви изразни средства, материали и техники си е 
послужил художникът скулптор.

Значително място в естетическото възпитание на учениците заемат де-
монстрациите на образци с украси, орнаменти, художествена резба върху дър-
во, везба, плетиво, дантела, тапети и т.н., които се използват в декоративното 
рисуване. Това помага на учащите се да разбират особеностите на построяване 
на декоративната композиция, да подбират нужните елементи и мотиви, най-
подходящите съчетания от цветове и форми.

Запознаване на децата с произведенията на изобразителното изкуство 
разширява техния кръгозор, учи ги да виждат и разбират прекрасното в за-
обикалящата ги действителност. Възприемането на произведенията на изку-
ството оказва влияние на емоциите, повишава възприемчивостта и актив-
ността, оставя видими следи в детското съзнание.

Усвояването на система от знания при осъществяване на естетическо 
възприемане на произведенията на изобразителното изкуство от децата със 
СОП изисква:

„– да се преодолява съществуващото еднообразие при подбора на твор-
би, като се разглеждат такива, чрез които децата се запознават главно 
с идейно-художествените им достойнства;

– произведението да бъде достъпно за възприемане от децата и да отра-
зява правдиво околната действителност;

– при запознаване с творбата да се обръща специално внимание на те-
мата, съдържанието, изразните средства, материалите и техниките, на 
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нейната образност и картинност. Умело подбрани детайли от нея ще 
създадат неповторими емоции у децата, ще ги подготвят за възприема-
не на други художествени ценности, ще обогатят впечатленията им;

– изкуството за деца трябва да притежава и отразява високи морални 
качества в поведението на хората“[2:45-46].

За естетическото възпитание голямо значение има непосредствената 
изобразителна дейност на учениците. Техните активни действия при усвоява-
нето на графическите движения по време на формирането на уменията да пре-
дават цвета, ритъма, симетрията, композицията, усилват процеса на възпри-
емане на прекрасното, способстват за натрупване на естетически впечатления 
и емоции. Според общото развитие и във връзка със занятията по рисуване, 
много форми и свойства на изобразяваните обекти стават за учениците обра-
зци на красивото и привлекателното.

Включването на детето със СОП в управляваната от учителя дейност 
води до осъзнаването на това какво може да нарисува само интересен предмет, 
да изпълни ритмически построения, да предаде красиви цветови съчетания, 
прецизно да запълни с декоративни елементи блоковия лист. Всичко това има 
повече преимущества, отколкото само простото съзерцаване на обектите или 
образците (модела) за изобразяване от децата.

Особено корекционно развиващо значение придобива целенасочената 
организация на учениците за наблюдение на улицата, в парка, гората, в полето, 
на строежа и т.н. В процеса на специални естетически наблюдения децата осъ-
ществяват опознаване на предметите, анализират формата им, цвета, прос-
транствените им отношения, определят специфичните им черти, сходства и 
различия. Откриването на тези свойства и последователното отражение в тех-
ните рисунки, апликации и пластики развиват учениците в интелектуално и 
естетическо отношение.

В основата на развитието на мисленето и речта се създават предпостав-
ки за формирането на елементарни естетически съждения. Чрез емоционално 
възприятие на красивото, децата се насочват към достъпна за съзнанието им 
естетическа оценка на своите рисунки, рисунките на приятелите и произведе-
нията на изобразителното изкуство.

Системната демонстрация и изучаването на разнообразни, подбрани с 
естетически вкус обекти (предмети от бита, играчки, художествено изпълнени 
образци и др.), способстват малките ученици след известно време да напра-
вят първите си обобщения. Макар децата да не се досещат за нужните думи, 
а оценката им да е твърде твърде елементарна и откъслечна, срещата с пре-
красното в уроците по изобразително изкуство пробуждат в тях естетически 
чувства. Това се проявява в адекватните положително емоционални реакции, 
в желанието им да се докоснат до предмета и да си поиграят с него, да го поста-
вят до себе си на чина, да го покажат на приятелите си.

Учениците от горните класове, под влиянието на корекционно-възпи-
тателната работа, са способни да дадат достатъчно пълна характеристика на 
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изобразените обекти, да подчертаят тяхната привлекателност, да отделят в 
тях такива елементи, които действително да предизвикат естетическо чувство 
(например ритъм и цвят в декоративната композиция). Такова чувство чес-
то се оказва толкова силно, че учащите се проявяват повишен интерес към 
демонстрираните предмети, стремят се по-добре да ги разглеждат, показват 
нетърпение в началото на работа над рисунката (понякога подканват учителя, 
пристъпват към работа, недочакват разрешение).

Под направляващото педагогическо въздействие у децата със СОП се 
формира оценъчно отношение към резултатите на своя труд. Това се проявява 
преди всичко в умението критично да анализират своите рисунки и тези на 
приятелите си. Малките ученици осъществяват такава дейност на елементар-
но равнище и то само при условие, че им помага учителя. С негова помощ те са 
способни да отбележат какво е красиво в тази или онази рисунка, какво в нея е 
интересно и привлекателно. По-големите ученици могат да дадат сравнително 
правилна оценка на изображенията самостоятелно само ако пред тях е поста-
вена такава конкретна задача. При това техните съждения се отнасят както за 
съдържанието на рисунката, така и към материалите и техниката на изпълне-
нието ѝ. Голямо внимание учащите се обръщат на прецизността, щателността 
и точността на изпълнение на изобразителната задача.

Естетическото чувство и оценъчното отношение се наблюдават при уча-
щите се и при възприемането на произведенията на изобразителното изку-
ство. Обаче характерът на даваните от децата оценки е много нееднороден и 
зависи преди всичко от индивидуалните възможности на учениците и ефек-
тивността на проведената с тях педагогическа работа.

Изказванията на учащите се в малките класове, при разглеждането на 
художествени творби, обикновено носят констатиращ характер. Много често 
децата схващат отделните, познати за тях предмети и ги назовават без връз-
ка със съдържанието на картината като цяло. Недостатъчното специфично 
познаване на изобразените предмети (персонажи) възпрепятстват устано-
вяването на правилна връзка и отношение между тях, пораждат грешки от 
различен характер – при определяне на темата на художественото произведе-
ние, обуславят неадекватност на емоционалния отклик. Заедно с това малките 
ученици се радват на харесалата им картина, отново искат да я покажат, а при 
съответстваща подготовка могат не само да изброят изобразените обекти, но 
и да определят цвета им и формата.

Заниманията по изобразително изкуство влияят благотворно върху раз-
витието на емоционално-естетическото възприятие на учениците от по-гор-
ните класове. Благодарение на системните занимания учениците са способни 
да определят основната идея на художествените произведения, да се ориенти-
рат във взаимоотношенията между персонажите, да опишат изобразяваното 
действие. Под ръководството на педагога те могат да съпоставят една картина 
с друга, да извършат самостоятелно сравнителен анализ. Учащите се се оказ-
ват в състояние да отделят и някои художествени средства в произведенията 
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на изобразителното изкуство. При по-големите ученици се появяват любими 
картини, на които те отдават предпочитание при разглеждане.

Условията на работа в специалните училища са коренно различни в срав-
нение с тези в общообразователните, поради което учителите задължително 
трябва да притежават система от основни знания за водещото заболяване на 
детето. Само по този начин може да се направи правилна медико-педагогиче-
ска характеристика на ученика и да се планира учебно-възпитателната работа 
с него. Освен това, богатата художествена култура на учителя по изобразител-
но изкуство, неговата езикова изразителност и емоционалност в обучението, 
увлекателното разкриване на закономерностите и красотата в изучаваните 
явления и процеси, са от съществено значение за формиране на емоционално-
естетическо възпитание у децата с различни увреждания. В своята педагогиче-
ска работа педагозите са призвани неотклонно да повишават художествената 
и естетическата си култура.

Използваните системи на учебно-възпитателни и корекцинно-разви-
ващи мероприятия по продължение на училищното обучение спомага, в из-
вестна степен, да се преодолеят недостатъците в емоционално-естетическото 
развитие на учащите се със специални образователни потребности.

Естетическото възпитание със средствата на изобразителното изкуство 
способства за развитие на личността на детето, разширява и задълбочава по-
знанията му за заобикалящия го свят, развива въображението и творческото 
мислене, учи го да вижда и оценява прекрасното не само в изкуството, но и в 
действителността.
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ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ КАТО СРЕДСТВО  
ЗА КОРЕКЦИЯ НА НЕДОСТАТЪЦИТЕ В РАЗВИТИЕТО 
НА ДЕЦАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Димитър И. Балкански

PICTORIAL ACTIVITY AS A MEANS TO  
CORRECT DEFICIENCIES IN THE DEVELOPMENT  
OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY

Dimitar I. Balkanski

ABSTRACT: This article addresses issues related to pictorial activities as a 
means of correction in the development of children with intellectual disability. 
Correction work in fine art is aimed at creating interest in fine art, correction 
of movement and spatial orientation, development of attention, perception and 
notion of children with intellectual disability.
KEYWORDS: pictorial activity, children with intellectual disability, correction

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 292/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания” на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

Специалната педагогика си поставя за решаване следните по-важни за-
дачи: да обезпечи максимална корекция на недостатъците в общото развитие 
на аномалните деца; да развие съзнанието, морално-етичните качества и да 
осигури такава професионална подготовка, която да позволи на тези деца да 
се реализират в трудовия живот.

През последните няколко десетилетия в специалната педагогика се ут-
върдиха някои нови термини и понятия, които по-точно определят нейното 
съдържание и същност. Понятията „олигофрения“ и „слабоумие“ са заменени 
с термин като „деца с умствена недостатъчност“, а след това навлезе в употреба 
и понятието „деца с интелектуална недостатъчност (ДИН), което е валидно и 
понастоящем.

„Терминът ДИН в съвременното му разбиране отразява три основни 
типа дизонтогении, между които общото устойчиво психическо недоразви-
тие (т. нар. олигофрении), увреденото развитие (известно като детска орга-
нична деменция) и задръжките в психическото развитие“[4:146].
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Същността на интелектуалната недостатъчност може да се определи като 

„…недостатъчност на психичното функциониране, измерена чрез социално 
фиксирани критерии и норми за степен на включеност и участие в характер-
ните за обществото релации. Наред с това тя е биологично обусловен дезинтег-
ритет на психиката, изразен в дисхармоничност и дефицитарност на отра-
жението (като отклонение от естествените, “нормативни” закономерности на 
протичане на психичната дейност). Опитът, изграден на тази основа, също е 
дефицитарен и във всеки от етапите на развитието на интелектуално недос-
татъчния индивид не способства за усвояването на нов опит или за неговото 
разширяване и пренос чрез конвенционално обучение и научаване.” [5: 36].

Освен с пораженията на главния мозък, нарушенията при децата с ин-
телектуална недостатъчност са твърде разнообразни: закъсняло и лошо раз-
витие на говора, слаба регулираща функция на речта, незряла емоционално-
волева сфера, дефицит на заинтересованост, слаба ориентировъчна дейност, 
ограничен запас от представи, повърхностно мислене, лоша обучаемост и др.

При интелектуалната недостатъчност всички форми на преработване 
на постъпващата информация в по-голяма или по-малка степен са нарушени. 
Възприемането на информация при умствено изостаналите деца има фраг-
ментарен, ограничен и неустойчив характер. Фрагментарността на възприя-
тията се изразява главно в непълно и неадекватно възприемане на информа-
цията. Възприемат се някои доминиращи по своите белези обекти (например 
цветовата наситеност). Това формира неточни, частични образни представи 
за обектите и техните свойства.

Проблемите на възприемането и първичната обработка на информаци-
ята при деца с интелектуална недостатъчност са много важни и изискват спе-
циално внимание в педагогическата дейност.

Сред различните видове дейности (учебна, трудова, игрова) децата със 
специални образователни потребности отдават предпочитания на изобрази-
телната дейност, като я определят за най-интересна и занимателна. Особено 
любимо за тях се явява рисуването с графични материали със съответните 
техники на работа. Благодарение на своята достъпност, нагледност и конк-
ретност на изразяване, изобразителната дейност се доближава изключително 
много до играта.

Съгласно мнението на Л. С. Виготски, С.Л. Рубинщайн, А.Н. Леонтиев 
и др. видни руски психолози, психиката на човека най-активно се изменя и 
преустройва в процеса на дейността. Рисуването, като форма на дейността, 
включва в себе си много компоненти на познавателните психически процеси 
(мислене, въображение, памет и др.) и във връзка с това се счита за важен фак-
тор при формирането на личността.

Ролята на изобразителната дейност правилно се оценява още в начал-
ния период на зараждането на науката за възпитанието и обучението на деца с 
недостатъци в умственото им развитие. Тя се е разглеждала от изследователи-
те (психолози, педагози и др.) в различни аспекти:
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➢ като средство за педагогическо въздействие;
➢ като средство за психолого-педагогическо изучаване;
➢ като средство за определяне степента на умствено изоставане.
При децата с интелектуална недостатъчност изобразителната дейност 

не възниква и не се развива без специално обучение. Благодарение на обу-
чението, тези деца усвояват предлаганите им най-прости графични изобра-
жения, използват по специален начин предложените им за рисуване образци. 
Ниското интелектуално равнище не им позволява да изразят с думи какво 
точно са изобразили в рисунката.

Изобразителната дейност оказва огромно значение за развитието на ум-
ствените, познавателните и образователните процеси при деца с интелектуал-
на недостатъчност. В съчетание с медицинските методи, диагностиката и тера-
певтичната практика тази дейност води до доказани положителни резултати.

В ранните етапи на формирането на специалната педагогика изобрази-
телната дейност не се е считала като средство за разностранно поправяне на 
дефектите в развитието на умствено изостаналото дете. Тя се е разглеждала 
основно като средство с благотворно влияние върху общото състояние на де-
цата с аномалии в развитието, и в частност върху тяхната емоционална и дви-
гателно-моторна сфера.

Недостатъчно задълбоченото изучаване на структурата на изобразител-
ната дейност в миналото не е позволявало да се видят принципните различия 
в рисуването на умствено изостаналите деца и техните връстници с нормално 
психофизиологическо развитие. За рисунките на учащите се с недостатъци в ин-
телектуалното развитие е съществувало традиционно мнение, което всъщност 
се е състояло в следното: ниска техника на изпълнение, бедно, ограничено съдър-
жание, рязко забавен темп на развитие на изобразителните умения и навици.

Психолого-педагогическото изучаване на особеностите на изобразител-
ната дейност на умствено изостаналите деца от редица учени, в значителна 
степен способства за създаването на научно обоснована методика на препо-
даване по изобразително изкуство в помощното училище. Обучаването на 
децата в рисуване е признато за едно от най-важните корекционни средства, 
а изобразителната дейност се явява важен фактор за опознаването на обкръ-
жаващия свят.

Въпросите за развитието на децата със специални образователни по-
требности (СОП) със средствата на изобразителната дейност са били предмет 
на внимание още в първите години от създаването на ЮНЕСКО. На проведе-
ната през 1960 год. в Женева XXIII Международна конференция по образова-
ние се подчертава, че заниманията по този учебен предмет се явява неотдели-
ма част от обучението на учениците в специалните училища. Чрез изобрази-
телната дейност децата с интелектуална недостатъчност изграждат в себе си 
редица качества на личността, способстващи за хармоничното им развитие.

Изобразителната дейност изисква от детето проявяването на разнос-
транни качества и умения. За да нарисува какъвто и да е предмет, на него му 
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е необходимо дълготрайно и съзнателно наблюдение. То трябва обстойно да 
го разгледа, да определи формата и строежа му, характерните детайли, цвят 
разположение в пространството. Изискването да се предаде в рисунката сход-
ството с изобразявания обект задължава ученика да забелязва в него таки-
ва свойства и особености, които като правило не стават обекти на внимание 
при пасивно наблюдение. В хода на целенасочените занимания по рисуване 
учащите се започват по-добре да правят сравнение, по-леко установяват сход-
ството и различието между предметите, взаимовръзката между цялото и него-
вите части. В тази насока изобразителната дейност способства за развитието у 
децата на аналитико-синтетическата функция на мисленето.

Известният руски педагог К.Д. Ушински настоява обучението да се ос-
новава не на отвлечени представи и абстрактни думи, а на непосредствените 
възприятия на децата. За развитието на мисленето е необходимо преди всичко 
в тях да се формира способност да наблюдават обекти и явления от дейст-
вителността. Това изискване на дидактиката се явява много важно, тъй като 
детето „мисли с форми, цветове, звуци, усещания“.

При децата с умствена изостаналост се отчитат груби нарушения в поз-
навателната им дейност. Освен това се наблюдават недостатъци и особености 
на техните възприятия, усещания и представи. Всичко това поставя пред спе-
циалното училище, като основна задача, развитие на правилно, диференцира-
но възприятие на обектите от учениците.

Нагледното, чувственото запознаване с предметите и техните свойства 
съставя областта – сетивно възпитание. Много сетивни недостатъци, свой-
ствени за децата със СОП, се преодоляват само в хода на такова обучение, 
при което сетивните упражнения се включват в сложните видове дейности. 
По мнението на много изследователи в тази област на дефектологията, такива 
положителни ефекти притежава изобразителната дейност.

Овладяването на умения и навици за изобразителна дейност изисква 
осъществяване на сетивно възпитание и самата тя съдейства за такова въз-
питание. Това се достига по пътя на съзнателното изучаване от учащите се 
на величините, цвета и структурата на предметите, като при анализиране на 
качествата на предметите се включват зрителните, двигателните и мускулно 
осезателните анализатори. В резултат от обучението, слабо диференцирани-
те възприятия на децата постепенно стават конкретни и пълни. В процеса на 
добре организираните занятия по изобразителна дейност учащите се разви-
ват наблюдателност, въображение и фантазия. В тях се формират и уточняват 
много представи, които служат за основа при усвояване на знания, получа-
вани в общия процес на училищното обучение. Големият запас от правилно 
изградени представи позволява на учащите се да опознават по-добре заоби-
калящия ги свят.

Следва особено да се подчертае ролята на изобразителната дейност за 
развитие на възприятието за пространство и за пространствени представи у 
учащите се.

Димитър И. Балкански



271
Развитието у децата на възприятията, представите и др. психични про-

цеси е невъзможно без активното участие на мисленето. В хода на изобрази-
телната дейност ученикът е принуден да произведе редица интелектуални опе-
рации: да осмисли структурата на нагледно възприемания обект, да набележи 
последователността на изпълнение на рисунката, сравняване на рисунката 
с обекта, съпоставяне частите на рисунката една спрямо друга и т.н. Ана-
лизът, синтезът, сравнението, планирането и някои други умствени действия 
обезпечават правилното изпълнение на поставените изобразителни задачи.

Погрешно е да се допусне, че по време на изобразителната дейност ум-
ствените операции се усъвършенстват автоматически, самопроизволно – дос-
татъчно е децата само да започнат да рисуват. За активното развитие на мисле-
нето на детето и коригирането на собствените му недостатъци в тази дейност 
са нужни особени усилия и преодоляване на редица трудности.

Всичко, което следва да се придаде в рисунката, трябва да бъде не само 
правилно възприето и осмислено. Необходими са още и специални графически 
умения, т. e. умение да се владее ръката, подчиняване на движенията на кон-
трола на ръцете и очите, правилно използване на молива, четката, боите и т.н.

По пътя към развитието на такива умения има съществени препятствия. 
Така например, при много от учащите се в малките класове, се наблюдават зна-
чителни нарушения в координацията на движенията недоразвити мускули 
на палците и китките на ръцете. В процеса на заниманията по изобразително 
изкуство посочените недостатъци се преодоляват. За това способстват специ-
ални упражнения, които да предвидят изработването на съгласувана, коорди-
нирана дейност на анализаторите. Тези упражнения в значителна степен раз-
виват окомера на детето, приучват ръката към съзнателни и точни движения, 
придават и гъвкавост и твърдост. Зрителните, осезателните усещания и въз-
приятия позволяват да се осъществи контрол за направлението и качеството 
на движенията. В резултат се създават благоприятни условия за развитие на 
навиците за писане и рисуване у децата.

Децата с интелектуална недостатъчност имат обща симптоматология. 
Заедно с това за различните групи деца и за всяко от тях по отделно са при-
същи специфични черти. Едни са спокойни и с лекота се подчиняват на из-
искванията на учителя. Техните недостатъци отчетливо се проявяват само в 
случаите, свързани с интелектуалната страна на дейността. Другите са лесно 
възбудими и избухливи, като трудно се организират за осъществяване на оп-
ределена дейност. Свойствените им недостатъци лесно се откриват при изпъл-
нение на поставените им изобразителни задачи.

Под въздействието на обучението по изобразително изкуство произли-
зат съществени изменения в поведението на учащите се. Те стават по-сдър-
жани, съсредоточени, внимателни, прецизни. Тяхната изобразителна дейност 
придобива осъзнат, мотивиран и целенасочен характер. В известна степен у 
децата се развива самостоятелност и настойчивост в достигането на целите и 
задачите по време на изобразителната дейност. По този начин тази дейност, 
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като организиращо средство, правилно се проявява и в емоционално–волева-
та сфера на учащите се.

Получаването на положителни резултати в развитието и възпитанието 
на децата с умствена недостатъчност в процеса на изобразителната дейност 
е възможно само при съобразяването на учителя със съответни психолого-
педагогически условия. Едно от тези условия се явява използването на рацио-
нална методика на обучение и адекватни корекционни прийоми.

Учебно-възпитателната дейност в помощното училище е специфична и 
се отличава с редица особености. Най-съществените от тях са свързани с ко-
рекционно-развиващия характер на обучението, което се обуславя от наруше-
нията в познавателните процеси на тези деца и понижените им възможности 
за абстрактно-логическо мислене.

Понятието “корекция” заема централно място в категориалния апарат 
на педагогиката на деца с интелектуална недостатъчност и се възприема като 
цялостна система от педагогически, психологически, лечебно-оздравителни, 
социални и др. фактори за намаляване или преодоляване на недостатъците в 
психо-физическото развитие на аномалните деца.

“Корекционната работа с учениците от помощното училище е систем-
но организиран, сложен и продължителен процес. Тя включва разнообразни 
методи, средства и форми за целенасочено въздействие върху цялата личност, 
а не за корекция на отделни недостатъци. Ето защо корекционните средства 
никога не се адресират само към едни или други пострадали функции, а са на-
сочени към развитието на цялостната личност на детето”[3 : 198].

Корекцията на недостатъците в психическото развитие на децата с инте-
лектуална недостатъчност се осъществява благодарение на специално органи-
зирано обучение и възпитание, което създава условия за успешна корекцион-
но-компесаторна дейност.

Корекционната работа е съставна част на всички етапи на учебно-въз-
питателната и извънкласната дейност на учениците с интелектуална недоста-
тъчност. Във всеки един урок по всички учебни предмети се решават различ-
ни корекционно-образователни и възпитателни задачи и в този смисъл корек-
цията се явява цел и средство за развитие на детето.

Съществуват два основни вида корекция – биологична (анатомична) 
и функционална. Биологичната корекция е насочена към преодоляването на 
първичните недостатъци в развитието на децата, но тя има ограничена роля, 
защото тези недостатъци са свързани с тотални структурни нарушения на мо-
зъчната кора.

Функционалната корекция е насочена към преодоляването или нама-
ляването на вторичните отклонения и именно затова тя е широко застъпена в 
обучението и възпитанието на деца с интелектуална недостатъчност. В учеб-
но-възпитателния процес се прилагат главно педагогически и психологически 
методи и средства за въздействие.

И. Грошенков смята, че при добра организация и адекватна методика 
децата могат да овладеят простите навици за осъществяване на изобразителна 
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дейност. Той провежда изследвания, за да установи каква е ролята на рисува-
нето в корекцията на недостатъците на развитието. Посочва, че за обучението 
на деца от помощното училище са необходими упражнения за коригиране на 
движенията и на пространствената ориентация, за развитие на вниманието и 
възприятията. Такива подготвителни занятия развиват интереса към изобра-
зителната дейност на учащите се. Под влияние на обучението по изобразител-
но изкуство могат да се усвоят елементарните основи на изграждане на образа, 
като се преодолее склонността към стереотипност.

Корекционната работа с децата може да бъде продуктивна само ако се 
отчитат техните потенциални възможности. Според Виготски процесите на 
развитие са резултат от процеса на обучение, създават се т. нар. “зони на близ-
ко развитие”. Тези зони позволяват да се определи динамичното състояние на 
развитието, да се отчете не само достигнатото, но и това, което се намира в 
процес на съзряване. Виготски определя съществуването на актуално и потен-
циално ниво на развитие. Актуалното ниво се отнася до определени знания, 
умения, които детето вече владее, а потенциалното ниво – до способността 
детето да овладее нови знания.

Децата значително се различават по своите особености, познавателна 
дейност, емоционален статус, моторика, ниво на изобразителни възможности. 
Това довежда до трудности при обучението им по единна програма. По тази 
причина е необходимо да се отчитат индивидуалните особености и да се тър-
сят диференцирани пътища за корекция и компенсация на умствено изоста-
налото дете. За целта се използват медицинските данни за децата, за да може 
да се даде правилна оценка на особеностите в тяхното поведение. Тези данни 
могат да бъдат основа за избор на индивидуални мерки, за индивидуален под-
ход в обучението и възпитанието.

Едни от най-важните качества, които трябва да се развият у ученици-
те, това са: сетивни и интелектуални (усещания, възприятия, наблюдателност, 
умение за сравнение, комбинативност, мислене, бързина на реакцията, готов-
ност за разнообразни действия), речеви умения, способност за задържане в 
съзнанието на формираните понятия и представи и др.

Специфична роля за корекционно-развиващия характер на обучение-
то по изобразително изкуство имат някои дидактико-методически средства. 
Тяхното творческо приложение в обучението е свързано със задълбочената 
подготовка на учителя за всеки урок, занятие, за самостоятелна подготовка 
или извънкласно занимание. Тези дидактико-методически средства в учебно-
възпитателния процес са насочени към:

• адаптиране на учебното съдържание;
• по-широко онагледяване;
• по-бавно темпо при овладяване на учебния материал и на изпълнение 

на поставените изобразителни задачи;
• по-често повторение на учебния материал и на затвърждаване на уме-

ния за работа с различни изобразителни пособия, материали и техники;
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• поетапно частично обобщение на художествените знания;
• индивидуален и диференциран подход към учениците.
Едновременно с основните задачи, които стоят за разрешаване, пред 

изобразителната дейност в помощното училище съществуват и строго специ-
фични корекционни задачи. Те са насочени към създаване на интерес към 
изобразителното творчество, към корекция на двигателната сфера, простран-
ствената ориентация, към развитие на вниманието, възприятията и предста-
вите. Корекционните задачи могат да се групират в следната последователност 
и да бъдат насочени към:

• децата се научават да стоят правилно, за да могат да извършват изоб-
разителна дейност, как да държат молива, четката, как да разположат 
рисувателния лист пред себе си;

• ограничаване на рисуването в пределите на рисувателния лист, ръка-
та на детето се води (придържа) при необходимост;

• усвояване на прости графични изображения, като за целта се предла-
гат модели и образци за възпроизвеждане;

• разглеждане на репродукции, на картини, на илюстрации, като деца-
та се подтикват да назовават предметите, да ги различават по форма, 
цвят, големина, разположение и др.;

• съединяване на точки, пунктирани линии, дорисуване на започнати 
форми;

• рисуване на прави линии с помощни средства и без тях;
• усвояване формите на геометричните фигури, съчетаване и получа-

ване на предметни изображения;
• чрез защриховане формата на определена фигура се отработва плав-

ността на движенията, регулира се силата и темпът на работа;
• нанасяне на контур и оцветяване на готови контурни изображения, 

като се използват изрязани от картон форми.
Корекционните задачи в обучението по изобразително изкуство са част 

от корекционно-възпитателното въздействие в помощното училище. Същ-
ността на тези задачи е да се създадат чрез специални корекционни прийоми 
такива условия в изобразителната дейност на учениците, които да гарантират 
както тяхното развитие, така и корекцията на личността, настъпили в резултат 
от аномалното развитие. Усилията на учителите-дефектолози следва да бъдат 
насочени в следните направления: чрез пригодена за взаимодействие педаго-
гическа дейност да се формират у децата с интелектуална недостатъчност 
верни и адекватни умения, навици, знания, представи и др.; корекционната 
и развиващата същност на педагогическата работа се разкрива в идеята за 
превантивно обучение, което да предпазва учениците с умствена изостана-
лост от по-нататъшни негативни изменения на личността; формиране на 
широка основа от психични функции, обезпечаващи учебно-познавателната 
дейност на учениците; компенсация на недоразвитите психични функции или 
тяхната замяна със сходни такива върху основата на обмислено и актуали-
зирано обучение и възпитание.

Димитър И. Балкански



275
Компенсацията е процес на изграждане и стабилизиране на новите от-

ношения върху основата на елементи от съществуващи или образувани връз-
ки; корекция на негативни изменения у децата с интелектуална недостатъч-
ност чрез тяхното преструктуриране, промяна, развитие и усъвършенстване. 
Чрез корекция се доразвиват емоционално-волевите, познавателните, пове-
денческите и други личностни качества на умствено недоразвитите ученици.

Учебната дейност в процеса на обучението по изобразително изкуство 
трябва да се изгражда на основата на постиженията в педагогическата прак-
тика и научнообосновани теоретични постановки, отчитащи изискванията на 
настоящето време и ориентирани към бъдещето. Целите и задачите на обуче-
нието по изобразително изкуство в началното училище не си поставят за при-
оритет изграждането на специализирани (професионални) умения и качества 
за осъществяване на изобразителна дейност. Те налагат необходимостта да се 
работи пълноценно за изграждането на художествена култура, за естетическо-
то възпитание на всяко дете, като се развиват компонентите, характеризира-
щи творческата му дейност.
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ПРОБЛЕМИ НА ПОРТРЕТА
Димитър Н. Чолаков

PROBLEMS WITH THE PORTRAIT
Dimitar N. Cholakov

ABSTRACT: The problems with the portrait are problems of fine arts. Histori-
cally, aesthetically and plastically they have changed and evolved naturally. In 
every age the portrait has had its own place as a main genre and the person- as 
a graphic object in it. The stages from the generation of the portrait in Ancient 
Egypt till the latest plastic endeavours have always been looked into. All styles 
and stylistic features of the portrait have been traced. At the end of the day, with 
the painted portrait what remains to live is not only the one who is the object of 
display but the artist himself.
KEYWORDS: portrait, age, portrait genre, character, typification, image, aesthetics.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 293/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Проблемите на портрета, както и основните задачи, които художниците 
си поставят, до голяма степен са свързани със задачите на изобразителното из-
куство. Човекът винаги е бил основна част от изкуството и е разглеждан от ня-
колко аспекта, а именно, като общество, като отделен индивид, като отношение 
и взаимовръзка между отделните личности и като индивидуална психология.

В древността по време на палеолита и неолита ние не виждаме дори и 
бегъл намек за портретуване, въпреки че са останали отделни изображения в 
пещерите.

Най-старите портретни изображения се откриват чак в Древен Египет 
през Мемфийския период. Но и те са подчинени на заупокойния култ. Автори-
те са се стремили не да изобразят психологически образ, а да постигнат „вечно“ 
изображение, фараонът да бъде обезсмъртен, в случай че мумията се унищо-
жи или изчезне. Целта е да се постигне наподобителност, а не художественост. 
Въпреки това много от тези изображения се характеризират с изключителна 
остро-реалистична портретност. Вече може да се твърди, че портретът се е 
появил, като отделен жанр.
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В по-късен етап портретът достига изторически развой в епохи, които 

се характеризират с развитие на различните тенденции. Да вземем за пример 
Елинистична Гърция, където портретът все повече приема индивидуален ха-
рактер, с точна образна характеристика, канонът се разчупва, постига се из-
ключителна реалистична правдивост. В по-ранните периоди на древна Гър-
ция, по времето на Архаиката, срещаме образци, лишени от индивидуалност, 
наречени „аполоновци“, „кори“, или „хери“, а през епохата на Гръцката класика 
портретът е подчинен на условни норми за идеал. Характерен пример за това 
е бюстът на Перикъл.

В по-късни времена стремежът към точност се засилва и стига до край-
ности, като преминава в натурализъм. Тези тенденции най-ясно се виждат в 
изкуството на Рим и най-вече в римските бюстове.

Следващият период е този на Средновековието. Там реализмът е жес-
токо подтискан, управляващата класа на чело с църквата създава сковаващи 
изкуството канони. Портретът при тези условия стига до упадък и дори из-
чезва. Той е заменен от иконата и църковното изображение. Дори и в отделни 
случаи да има стремеж за портретуване, се получават образи с подчертана гру-
бост, без белези на вътрешен живот и духовна характеристика. Реалистично 
конкретната характеристика се заменя с характеристика от символи или чрез 
елементи, които стават постоянен знак на определено съдържание.

Въпреки ограниченията, налагани от различните институции, средно-
вековният художник, благодарение на своите художнически умения и свобо-
ден дух, е създал редица забележителни портрети на владетели, дарители или 
църковници. Характерен в това отношение пример у нас е Боянската църк-
ва с великолепните изображения на Калоян и Десислава. В Западна Европа 
подобни творби макар и в повечето случаи с доста натуралистични методи 
изразяват новия светоглед на зараждащата се в недрата на феодализма нова 
бюргерска класа.

Вече сме стигнали до ранния Ренесанс, където рязко се променя свето-
гледът и отношението към човека, към човешкото лице и към портрета. Вече 
се вижда новият ренесансов хуманизъм. Особенно характерен в това отноше-
ние е портретът на Джовани Арнолфини и жена му от фламантския художник 
Ян Ван Ейк. Портретуваните са с ярки индивидуални черти, предаден е много 
майсторски и техният бит и средата, в която живеят. Все още в лицата се усеща 
лека фотогравска застиналост и именно усещайки това художникът е обърнал 
голямо внимание на жеста, за да покаже сърдечната любовна връзка на порт-
ретуваните.

През зрелия Ренесанс окончателно се разчупва канонът. Завинаги от 
портретите изчезват сковаността, механичното повторение и схематизмът. 
Създават се портретни изображения, които са пълни с живот и духовност. 
Портретите, правени през епохата на зрелия Ренесанс, са портрети на самата 
епоха, с нейното опиянение от вярата в човека и духовно красивото. В тези 
творби се долавя лека идеализация, но тя не е идеализацията, характерна за 
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Гръцката архаика, тя не разрушава индивидуалното и характерното за отдел-
ната личност, тя по-скоро подчертава красивото, хубавото и положителното. 
Образите са синтезирани и индивидуални, вече осезателно присъства отдел-
ната личност. Творби като „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи, „Юли II“ на Ра-
фаело и „Пиетро Аретино“ на Тициан са ярко доказателство за хуманистични-
те възгледи на художниците портретисти. Те не са се свенели да покажат някои 
от не чак дотам красивите страни на моделите си по отношение на духовните 
им характеристики.

Следващият период е времето – на Барока. Появяват се първите пред-
ставители на буржоазната живопис. Рембранд създава не само външно реа-
листични, а и духовно психологическо – пластични образи. Неговите порт-
рети и автопортрети са с характерна, непозната до тогава проницателност и 
духовност. Други изявени портретисти през тази епоха са Рубенс и Ван Дайк. 
През „барока“ съществува и т.н. официално изкуство, където портретите са 
доста натруфени и лъскави като стил и представителност. През тази епоха се 
слага началото на двете направления в изкуството, а именно т.н. „официално“ 
и „неофициално“ изкуство.

През време на апсолютизма изобразителното изкуство стига до край-
ности. В желанието си да угодят на управляващите, художниците започват да 
рисуват изключително сладникави, префинени и краснописни образи. Буржо-
азията с ниския си вкус формира естетиката през епохата, с която се съобра-
зяват повечето от утвърдените художници, тъй като са финансово зависими. 
Въпреки това творци като Гоя, Хогард, Шарден и др. създават много групови и 
индивидуални портрети.

Особено категорично и отчетливо тези възгледи са отразени в изкуство-
то по време на Френската революция и най-вече образите, сътворени от Да-
вид. Особено въздействаща е картината му „Марат“, както и серията образи на 
жертви на революцията.

През време на лъжекласицизма се създават редица фалшиво-парадни 
портрети. Пример за това е Давидовия „Наполеон при Сен-Бернар“. Точно 
изкуството на лъжекласицизма през следващите години слага естетическото 
начало на т.н. „академично изкуство“.

Логично следствие е появата на критическите реалисти. Изкуството и 
в частност портретът започва да обръща внимание и на образи и типове от 
„долните“ съсловия. Особено характерни като типаж са портретите на Думие 
и Курбе.

Вече идва времето на импресионизма. Настъпват времена, когато цве-
тът е основен, пластичен и емоционален похват. Разбира се, като всяко ново 
начало той е посрещнат с неодобрение. Дори умерените импресионисти като 
Едуард Мане не са приети добронамерено, въпреки че портретът на „Малар-
ме“ е жалон от началото на импресионизма. Много от импресионистите живо-
писват портрети на артисти, техни приятели и меценати. Изключителни като 
живопис са портретите на Ван Донген, Марсел Громер, Дерен, Джорджо ди Ки-
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рико, Сезан и други. Особено характерни като психология са автопортретите 
и портретите на Ван Гог и Гоген.

Съвсем ясно е, че в портрета същественото не се корени само в това 
какво се изписва, но и в това какво отношение има художникът към портре-
тувания.

Самият термин „портрет“ произлиза от френската дума „portrait”, която 
всъщност е изопачена форма на старата дума „pour – traict”, сиреч изобразяване 
на оригинала „trait pour trait”, което означава черта за черта или черта в черта.

С появата на фотографията може да се каже, че не само живописният 
портрет не губи нищо от своята популярност, а напротив, появява се ново тех-
ническо средство с нови изразни средства и похвати. В днешно време с разви-
тието на технологиите тези похвати още повече се разшириха.

След Постимпресионистичния период следват различни модерни тече-
ния като кубизъм, футуризъм, дадаизъм, поп-арт, абстракционизъм и много 
други. Всичките третират портрета по своебразен начин, но наистина забеле-
жителни са портретите и автопортретите на Пикасо, Брак, Дюфи и др.

През тези години в Америка също имаме развитие на портрета като 
жанр. В началото това са официални портрети на военачалници, президенти 
и видни личности, като характерното за тях са леко натруфеното облекло и те-
атралните пози и жестове, граничещи по-скоро с манеризма на европейското 
изкуство. През 20 век Американското изкуство търпи бурно развитие, вслед-
ствие на връзките с Великобритания и Европа, като по този начин всички мо-
дерни търсения и експерименти дават своя отпечатък върху Американския 
портрет. Безпорни достижения в този смисъл са портретите на Анди Уорхол.

Развитието на Българския портрет също не прави изключение от ця-
лостното развитие на Европейското изкуство. Особенност е, че по обективни 
причини няколко века почти не съществува портретът като жанр. През Бъл-
гарското Възраждане се появяват портретите на Захарий Зограф, Георги Дан-
чов и Николай Павлович, които са забележителни със своето майсторство и 
психология.

Много от българските художници в началото и средата на 20век създа-
ват галерия от образи на видни творци, държавници и обикновени хора. Вър-
ховно постижение е „Портрет на Кръстьо Сарафов“ от Дечко Узунов, както и 
много други негови портрети. Портретите на Бенчо Брежков, Никола Мари-
нов, Илия Петров, Балконски и други са част от постоянните експозиции в 
българските галерии.

През последните 50 години портретът в българското изкуство търпи 
сериозно пластично развитие. През тези години творят художниците Свет-
лин Русев, Теаофан Сокеров, скулпторите Георги Чапкънов, Величко Мине-
ков, Крум Дамянов и други, по-младите Андей Даниел, Вихрони Попнеделев, 
скулпторите Ангел Станев и Емил Попов.

В това кратко изложение исторически и художествено-пластически са 
представени някой от главните проблеми на портретния жанр.
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В известната Гоголева повест „Портрет“ героят казва: „Узнах, че полови-

ната от живота ми ще премине в моя портрет само ако той бъде направен от 
изкусен живописец“.

В значителния портрет остава да живее не само този, който е бил изо-
бразен, но и оня, който е изобразявал.
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ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДНОВЕКОВНИ 
МАСКУЛИННИ НОРМИ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО 
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ (ОБЯСНЕНИ С 

ПОМОЩТА НА ЖАК ЛЬО ГОФ И ТЕРИ ДИЪРИ)
Димо Ч. Георгиев

ABSTRACT: The text examines Western medieval norms of masculinity reflect-
ed in modern Bulgarian history textbooks. The text traces the construction of the 
image of the knight which is used as a particular example. I get inspiration from 
the works of historians Terry Deary and Jack Le Goff.
KEYWORDS: Medieval civilization, masculinity, textbook, knighthood.

„Когато светът бил (…) по-млад, формите на всички  
жизнени събития били много по-ярко очертани.“

Йохан Хьойзинха, 
Залезът на Средновековието1

Средновековната западна цивилизация продължава да вълнува въобра-
жението – свят различен и привлекателен, труден за разбиране спрямо днеш-
ното ежедневие, но и толкова разпознаваем. Рицарите, замъците и катедрали-
те залягат в днешната популярна култура, превърнати в (литературни, филмо-
ви) клишета. Медийната среда създава толкова устойчиви нагласи, че младите 
хора трудно успяват да преодолеят стереотипите и предразсъдъците, сблъск-
вайки се с историческите реалности, представени в учебниците по история. 
Адекватното представяне на материала се превръща в предизвикателство.

1 Йохан Хьойзинха, Залезът на Средновековието, с. 7.
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Младежите търсят модели на подражание и разглеждайки историята в 

учебните текстове преработват, точно намирането на примери и изтъкване-
то на определени морални послания – сравняват и претеглят историческото 
и днешното битие, пречупват всичко през собствения си опит на подраства-
щи навлизащи в света на зрелостта с всички съпътстващи психологически и 
социални специфики. Учебниците носят отговорност по социализирането, 
представяйки и утвърждавайки принципни граждански позиции. Такива се 
намират в конкретни исторически персонажи, а средновековната цивилиза-
ция дава огромно поле със своите рицари, дами, духовници, селяни, светици 
и светци и т.н.

Важно е да се проследи изграждането на джендър идентичности. Насто-
ящата разработка (без претенции за изчерпателност) се прицелва в западната 
средновековна цивилизация, представена в действащите четири български 
учебни помагала за VIII клас, търсейки конкретно разгръщането на маску-
линните норми (етос на мъжественост). Ако днешното е разбираемо в своето 
историческо случване, е интересно да видим дали учебните помагала дейст-
вително помагат за преодоляването на наследството от тоталитарната власт с 
нейните парадоксални (предвид цялата политическа пропаганда за равенство 
на половете) патриархални императиви.

Обикновено изследванията се съсредоточават върху справедливия опит 
жените да станат „видими“ и припознати за действителен участник в истори-
ческите процеси.2 Женскостта подлежи на преосмисляне, но маскулинността 
се приема за даденост. Мъжете отказват да мислят своите позиции, този отказ 
от обговаряне защитава тяхната патриархална власт – тази проблематична си-
туация е централна за разработката.

В търсенето на отговори използвам двама ключови историци, предлага-
щи различни идеи и начини на представяне и възприемане на (средновековна-
та) история в училище – Жак Льо Гоф и Тери Диъри.

Акцентирам върху фигурата на рицаря и неговите морални норми. Ри-
царят трябва да бъде откроен, изпъкване, отговарящо на средновековните 
реалности. Действащата Учебна програма по история и цивилизация за VIII 
клас задава стандарти за познаване на „моралния кодекс на рицарството“, но 
също дефинирайки в очакваните резултати цялостно „представите за мъжа 
и жената“. Пълното обхващане на маскулинните норми минава през издир-
ване за представянето на различни социо-културни феномени – феодалната 
йерархичност, съсловното общество, ритуализирането на рицарския живот, 
схващанията за свобода и зависимост, религиозните идеали, ежедневието. На-
влизане в пределите на една различна историография, надхвърляща фактоло-
гичното и достигаща разбирането на средновековната менталност.

Рицарството има сложна предистория. Разделянето на Римската импе-
рия (395 г.) и падането на Западната Римска империя (476 г.) бележат важни 

2 Вж. Кина Котларска, „Децата на Адам и Ева – жените и мъжете в обучението 
по история и цивилизация в 8. клас”.
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промени. Западна Европа се разпределя в нови „варварски“ държави, създа-
дени от народите (главно германски) преодоляващи старата римска укрепена 
граница в търсене на нови плодородни земи, търговия и плячка. Обществена-
та структура се пренарежда, издига се ролята на войните. Владетелите на но-
вите държави разчитат на своите дружини и продължават да изискват лична 
клетви за вярност.

Франките създават най-силното „варварско“ кралство. Започват разда-
ване на земя срещу военна служба – бенефиций. Практиката е въведена през 
VIII в. от майордома (управител, наместник) Карл Мартел. Бенефициариите 
вече имат достатъчно средства, за да си позволят коне и скъпо оръжие. Пре-
връщат се в конница. Съществува важна особеност – бенефицият не е наслед-
ствен и подлежи на санкциониране от владетеля/майордома.

Франкската държава търпи упадък през втората половина на IX в. и 
практиката на бенефициите се променят. Земята вече се унаследява – феод. 
Владетелите трябва да се съобразяват с новата ситуация и тяхната пълна власт 
дълго остава затворена в границите на домена, една сравнително малка тери-
тория.

Феодалите са привилегировани господари. Държат военната власт, уп-
равляват селяните (превърнати в зависимо население) от своите укрепени 
жилища (замъци), имат правото да съдят и събират данъци. Господарите се 
нуждаят от тежка конница, от опитни войници – техни васали. Развива се 
съсловието на рицарите със свои норми на поведение и идеали – храброст и 
жертвоготовност, специално обучение (слуги-пажове, оръженосци), ритуали 
по посвещаване, клетви пред господаря, забавления (лов, турнири, музика, 
поезия); по думите на историка Ален Дьомюрже:

„Да бъдеш рицар, означава да бъдеш конник при наличието на етично 
изискване, а именно съвкупност от ценности, основани на честта, смелостта, 
справедливостта. Това е идеал, който понякога става реалност. (…) Рицарство-
то, каквото го познавате, възниква, когато се появяват или разпространяват 
нови начини за бой с копие и яздене на кон и когато се изграждат нови форми 
на обществени и политически отношения, които ще придадат по-важна роля 
и по-голям престиж на рицаря.“3

Този разказ за създаването на рицарството, изведено от войнския дух 
на „варварските“ общества и преобразените римски обществени структури, е 
представен със специфично нюансиране в учебните помагала. Подреждам по-
магалата, започвайки и приключвайки с тези, акцентиращи най-силно върху 
рицарството.

Пламен Павлов, Александър Николов и Мария Босева предлагат поре-
дица от теми. Изведени са войнските добродетели на „варварските“ германски 
народи, ранната история на франките с акцентиране върху „формирането на 
рицарското съсловие“ идващо от бенефициариите, ролята на рицарите във 

3 Ален Дьомюрже, Рицарите и рицарството, с. 11, 13.
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феодалното съсловно общество („воюващите“).4 Обособени са упражнения-
та „Животът във феодалното имение“ и „Образът на другия в средновековна 
Европа“ представящи живота в замъците, всекидневието на рицарите, курто-
азната любов, турнирите, представите за „мъжа и жената“, рицарските идеали.

Румяна Кушева и Цветана Чолова въвеждат понятието бенефиций в те-
мата за Каролингската империя (където ранната история на франките е въве-
дение за създаването на империята от Карл Велики), а рицарството при очер-
таване структурата на средновековното западноевропейско общество.5 Темата 
„Наука, култура и начин на мислене в западна Европа през Средновековието“ 
прилага илюстрация на рицарско въоръжение, чието „изработване изисква 
специални умения за обработка на метал“.

Георги Бакалов, Петър Ангелов и Мария Радева при разглеждането на 
Франкското кралство направо задават, че майордомът Карл Мартел създава 
рицарското съсловие (като едно „привилегировано военно съсловие“, полу-
чаващо земя срещу военна служба за сметка на конфискации от непокорни 
„светски и духовни лица“). В темата за средновековното общество е обяснена 
ролята на „хората на меча“.6

Христо Матанов и Кина Котларска обясняват в темата за Франкската 
държава и империя, че бенефициариите поставят основата на „укрепналото 
по-късно рицарско съсловие“. Рицарството е поставено в контекста на фео-
далното общество. Темата за „Хората на Средновековието“ обръща внимание, 
че разделянето на обществото на три групи (разпознати като духовенство, ри-
цари и селяни) е схващане изковано от „учените хора“ през XI в.7

Другите помагала по-индиректно отбелязват тази особеност. Троичната 
структура е условно разделяне извършено през Средновековието по идеоло-
гически съображения – да се опростят сложните социални връзки и придаде 
определена съобразност в духа на християнските идеи за сплотеност и вза-
имосвързаност на паството.

Преподаването улисва в гоненето на срокове и разпределения, или фик-
сира върху оценяването. Работата по темите не бива да се превръща в скорост-
но препускане. Адекватното усвояване трябва да е осигурено – да сме сигурни, 
че бенефициариите, рицарите, моралните и поведенчески норми на среднове-
ковната цивилизация „проговарят“ на днешните млади и преминават техните 
прословути прегради от незаинтересованост (позата по отхвърляне на авто-
ритетите).

4 Пламен Павлов, Александър Николов, Мария Босева. История и цивилизация 
за 8. клас, с. 18–21, 24–25, 46–49, 94–95.

5 Румяна Кушева, Цветана Чолова. История и цивилизация за 8. клас, с. 36, 37, 
72–73, 103.

6 Георги Бакалов, Петър Ангелов, Мария Радева. История и цивилизация за 8. 
клас, с. 29–30, 164–167.

7 Христо Матанов, Кина Котларска. История и цивилизация за 8. клас, с. 20, 
54–57, 76–79.
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Днес учебниците определено не са единствените (и предполагаемо за 

младите най-достъпните) източници на информация, но продължават да бъ-
дат важни със своя научен синтез и гарантиране на една обща основна об-
разователна платформа (най-малкото между учител и ученик). Споровете за 
техните достойнства и значение надхвърлят професионалните среди. Продъл-
жават упоритите политически внушения, обикновено идващи от националис-
тическите среди, за превръщането на учебниците в сборници с пропагандни 
клишета.

Разглежданите четири учебни помагала дават богата информация и ко-
ректна представа за западната средновековна цивилизация без „скрити пос-
лания“. Авторовият текст е издържан, обогатен с интересни упражнения, из-
вори, изображения и въпроси. Направена е крачка пълното разпознаване на 
историческите реалности да става със самостоятелни разработки, проекти и 
посочване на интердисциплинарни връзки – едно въвличане на младите хора 
в „оживената история“ и начин за справяне с плашещата фактология.

Историята е интерпретативна дисциплина и възможността на ученици-
те да се даде поле за разгръщане на самостоятелно, критично, обосновано мне-
ние е най-важна. Държавните извиквания за фактологична грамотност трябва 
да се постигат, но нека историята не става скучна. В свят на рекламни трикове 
по привличане вниманието на младежите (превърнати в особено важна, пре-
тенциозна целева група) могат ли учебниците да си позволят известни прово-
кации?

Това постига британският публицист Тери Диъри, автор на поредица-
та от книжки Страховитото в историята (няколко са посветени на аспекти 
на средновековната цивилизация). Диъри не е професионален историк, което 
му позволява да не се съобразява с условностите на образователна система и 
начините на преподаване – той разобличава учебниците като скучни и подна-
сящи едностранчиво историческата реалност:

„Историците и учителите обикновено предават собствените си предста-
ви, а те са нещо различно от историческите факти. Кому да повярваш? Нико-
му! Учебниците ще ти разкрият само едната страна на монетата… А пък тази 
книга ще ти покаже другата страна… Запознай се с фактите и сам прецени!“8

Учебниците трябва да се знаят по задължение, докато извън тях има 
цели светове от други интересни факти. Диъри амбицира самостоятелното 
търсене на тези факти. Младите хора по неформален път да осмислят и пре-
ценяват, а привличането на тяхното внимание става със забавно-странни и 
плашещи истории – доколкото точно страховитото винаги е заобикаляно в 
официалните учебници. Книжките са достъпни, защото текстът е разчупен 
графично и придружен с комикси. Да разбереш историята, надсмивайки се на 
клишетата и общоизвестното. Руши се една от най-устойчивите норми – ака-
демичната скованост и праволинейност на учебните текстове:

8 Тери Диъри, Злочестите Средни векове, с. 5–6.
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„Ако ти си измръзнал, прегладнял голтак и си забил алебардата си във 

врата на богат тенекиен дебелак, какво би сторил? Точно с това трябва да се 
занимава историята. С хората. Как са постъпвали. Защо са постъпвали точно 
така. А ти какво би направил, ако си на тяхно място… обут с железни чизми?“9

Подходът на Диъри може да е предизвикателен и противоречив (исто-
рията, все пак, не е само комерсиално разказване на забавното и страховито-
то), но определено печели внимание. И служи за напомняне, че увлекателното 
презентиране винаги е печеливш подход.

Френският историк-медиавист Жак Льо Гоф, един от класиците на влия-
телната историографска школа „Анали“, апробира една интересна идея. Обяс-
ненията на сложната средновековна цивилизация стават по-достъпни ако са 
изградени в записан увлекателен разговор между учител и ученик. Непосред-
ственото общуване води до съвместно изграждане на смисли и съучастниче-
ско разкриване на отговори:

„Важно е да познаваме миналото, за да разбираме по-добре настояще-
то, за да знаем по какво сме негови приемници и по какво сме различни от 
него. Историците забелязаха, че разбират миналото по-добре и по-добре го 
обясняват на децата и на младите, ако го разделят на последователни периоди, 
всеки от които носи свои характеристики. За периода, наречен Средновеко-
вие, се поставя един двоен въпрос: колко продължава и какво е неговото зна-
чение, тъй като за тази епоха има едно благоприятно и едно неблагоприятно 
тълкувание.“10

По какво момчетата днес се различават от рицарите? Средновековната 
цивилизация разполага с ритуали по преход непознати на нашето индустри-
ално общество. Войната и ловът са такива прагове. Куртоазията надгражда 
битките и укротява тяхната стихийност. Дамата на сърцето, обект на велико-
то преклонение в рицарската поезия, изисква подвизите да бъдат в защита на 
онеправданите и слабите. Поведението на рицаря трябва да следва стриктни 
кодове.

Учебните помагала изграждат в своята цялост коректно историческата 
рамка на тази двойственост (деструктивност-окултуреност) и предизвикват 
критичното отношение на младежите.
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ИНФОРМАЦИОННАТА КУЛТУРА  
В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

Дора С. Кабакчиева

THE INFORMATION CULTURE  
IN THE INFORMATION SOCIETY

Dora Kabakchieva

ABSTRACT: The paper discusses some approaches in defining the notion of “in-
formation culture”. The author` s personal view is explicitly exposed connected 
with the need to precise the criteria about the person` s information culture and 
its contemporary understanding as a way for interaction in the sphere of infor-
mation exchange.
KEYWORDS: information culture, information society, information.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-294/12.03.2015 г. от пара-
граф на фонд „Научни изслeдвания“ на ШУ „Еп. Константин Преславски“

Съвременният етап от развитието на обществото, започващ от послед-
ната трета на 20. век, е прието да се назовава информационен. Основанията за 
това са няколко:

1. Забележителният напредък на теорията и технологиите в областта на 
комуникациите, на изчислителната и информационно-обработващата техни-
ка – надеждно съхранение на огромни масиви от информация, обработвани 
с голяма скорост, развитие на бази данни от най-различно естество и с най-
различен обем, обединени чрез новите средства за телекомуникация в мулти-
медийни компютърни системи, свързани в единна световна мрежа – интернет.

2. Проектирането на кибернетиката от полето на фантастиката в реал-
ността – обединяването на енергомеханични и информационни устройства, 
довело до създаването на сложни програмноуправляеми индустриални и из-
следователски системи и до интелектуални движещи се автомати (т.нар. ро-
боти), които могат да контролират разумно поведението си, да общуват и да 
взаимодействат помежду си, както и да използват   бази знания и експертни 
режими чрез телекомуникационни връзки. 
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3. „Информационният взрив“, предизвикан от постиженията на светов-

ната наука и производството на огромни количества дигитална информация 
(обемът на информацията се увеличава двойно на всеки пет години).

4. Постиженията в предаването, преработката и съхранението на ин-
формация естествено предизвикват дълбоки изменения във всички сфери на 
човешката жизнедеятелност и общественото производство. Компютърът се 
превръща в задължителен елемент от всеки съвременен процес и на практика 
участва в осъществяването на всеки продукт – от проучванията и добива на 
полезни изкопаеми до образователните програми.

5. Значението на информацията за вземане на решения във всички об-
ласти на живота придобива изключителна тежест. Неслучайно се появява из-
разът „Който владее информацията, той владее света“.

Информационно-комуникационните технологии в съвременното обще-
ство коренно преобразяват човешкото битие и качеството на човешкото взаи-
модействие. Те предизвикват появата на определени културни артефакти, съз-
дадени от хората, за да обслужват новопородените потребности. Много бързо 
тези артефакти се превръщат в ежедневие и дори придобиват власт – без ком-
пютри или без мобилни телефони човек вече се чувства изгубен, откъснат от 
света. Това състояние все по-често се приема за нормално – обичайна проява 
на информационната култура, своеобразно доказателство за настъпилата ин-
формационна ера.

Привързаността и зависимостта на хората към новите културни форми, 
превърнали се в незаменима част от живота им, поражда дори нов тип фобии. 
Например през 2008 г. учени във Великобритания обозначават т.нар. „номо-
фобия“ (no-mobile-phone phobia), която се изразява в страх от загубата или 
отсъствието на мобилния телефон. Оказва се, че двама от всеки трима англи-
чани страдат от тази зависимост. С популяризирането на смартфоните това 
явление се проявява все по-често и според проучванията на специалистите за 
една година хората, страдащи от номофобия, се увеличават с 13 %.

Дигиталната епоха поражда и друг интересен феномен – виртуалната 
реалност. По-коректно е дихотомното използване на термините – реалност и 
виртуалност. Те разграничават действителността от продукта на съзнанието 
на субекта. Виртуалността съвсем не е еднозначно благо – тя също предизвик-
ва проблема на пристрастяването. Компютърните игри са първият и най-оче-
виден пример в това отношение.

Преходът от постиндустриалното към информационното общество е 
свързан с комплексни трансформации на всички равнища на социокултурна-
та уредба. Най-същественият резултат от технологичния прогрес и особено от 
развитието на информационните технологии е подмяната на разбирането за 
система (като съвкупност от функции за постигането на определени цели) от 
концепцията за мрежата („паяжината“). Мрежовата виртуална реалност във 
вид на интерактивна среда генерира принципно ново комуникативно прос-
транство. Според Владимир Дулов „неговата специфика се състои в това, че 
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цялата система от комуникативни действия и отношения, а също така ресур-
сите, натрупвани в резултат на целокупната човешка дейност, се обвързват в 
единна глобална структура и могат да бъдат активирани във всеки момент на 
времето. Тази среда на виртуалната реалност завършва процеса на опредме-
тяване на комуникациите и превръщането им в обективни събития, които не 
изчезват в необратимото време, а напротив – съхраняват се в единния инфор-
мационен масив, в чиито предели те съществуват едновременно в Мрежата (в 
този случай главната буква е задължителна) в множество варианти, версии, 
интерпретации, които от своя страна притежават потенциал за самостоятелно 
развитие. Виртуалният свят не само не отстъпва по статута на своята дейст-
вителност на актуалния. По своята дълбочина, по възможността за проник-
ване в същността на съществуващото и ставащото, по мащабите на достъпа 
до цялостна информация, по многомерната нагледност и нейния превод към 
тримерното пространство на възприятието, по комплексния характер на про-
ектиране на процесите, както и според възможностите на всеки участник да 
управлява самия процес, виртуалната реалност може да претендира на по-ви-
сока степен на действителност.“ (Дулов 2011: 43) Показатели за конституиране 
на новите социални отношения са:

1. Количествените параметри, изразяващи участието на мрежовите ди-
гитални системи в различните форми на жизнедеятелност.

2. Индикаторите за усвояване на информационната култура и процеси-
те на усвояване на интернализацията на нейните познавателни, поведенчески 
и инструментални компоненти.

Понятието „информационна култура“ се изследва от няколко десетиле-
тия, но няма еднозначно прието определение. До средата на 20. век то се мисли 
като съвкупност от норми, правила и стереотипи на поведение, свързани с 
обмена на информация в обществото.

Днес информационната култура в широк план се схваща като особено 
качество на социума, намиращ се на определен етап от своето развитие. Под 
това обикновено се има предвид техногенна култура, породена от модерни-
те информационни технологии. Подобно обяснение има своето право на съ-
ществуване, особено ако става дума за характеристиката на такива мегасис-
теми като историческа епоха или цивилизация. Отдалечавайки се обаче от 
социеталното ниво на разглеждане на обществото (нивото на възприемане 
и изследване на обществото като цяло) и обръщайки се към проблемите на 
конкретния, настоящ момент на развитие на социума, то тълкуванието се сте-
снява и информационната култура се възприема като показател за степента на 
уменията да се използва съвременната техника в предаването на информация 
(става дума преди всичко за дигиталните технологии).

Разбирането на информационната култура като начин за взаимодейст-
вие в сферата на обмена на информация определя най-адекватно нейната същ-
ност. Информацията се проявява в обект-субектното отношение „източник – 
получател“. Тя е оставащият в съзнанието на субекта (реципиент) продукт от 

Дора С. Кабакчиева



291
тази връзка. Затова и информационната култура характеризира човека, общу-
ващ не с компютъра (вещ), а с други хора посредством сложна техника.

Това взаимодействие е осъществимо чрез електронните технологии и, 
заедно с безспорните си преимущества, крие и негативни последици. Именно 
информационната култура е в състояние да минимализира отрицателните 
страни при използването на информационно-компютърните технологии от 
човека. Възпитаният в съответствие с изискванията на тази култура потреби-
тел, не се превръща в роб на техническите средства, а се отнася към тях като 
към помощни инструменти. Така не може да се обърка реалността с виртуал-
ността и изборът в полза на първото е принципен.

Според Христо Тужаров информационната култура на гражданите на 
информационното общество е движеща сила в неговото развитие. Тя е свър-
зана със социалната природа на човека. Способността на хората ефективно да 
използват съвременните ресурси и възможности за комуникация, както и да 
прилагат за тази цел водещите достижения в областта на информационните 
технологии и средствата за информатизация определят в интерпретацията на 
автора същността на тази култура: „Технологиите могат да достигнат върхове, 
граничещи с фантазията, но това ще е безсмислено, ако те не се използват ма-
сово и по предназначение.“ (Тужаров 2007)

Дефинитивно назовани, информационните технологии (термин въведен 
през 1958 г. от Харолд Лийвит и Томас Уислър) са предназначени за събиране, 
обработка, съхранение и разпространение на звукова, графична, текстова и 
числена информация посредством съчетаването на компютърна и телекому-
никационна техника. Те обособяват специфична област в човешката дейност 
и взаимоотношения, което формира информационната култура. Хората, овла-
дели тази култура, могат свободно да се ориентират в съвременните социални 
реалности и притежават непознати на предшествениците им способности и 
практики:

• бързо извличат, възприемат и обработват големи обеми от информа-
ция от различни източници и ефективно я използват;

• работят с разнообразни и полезни за конкретната дейност програмни 
продукти;

• с помощта на цифровите технологии автоматизират рутинни операции;
• в състояние са да приемат решения, базирани на общи знания;
• познават и използват особеностите на информационните потоци в 

конкретната област.
Информационната култура създава особен начин на мислене, обезпеча-

ващ оптимално осъществяване на индивидуална информационна активност, 
насочена към задоволяване на информационните потребности, възникнали 
в хода на различни други видове човешка дейност (научно-познавателна, об-
разователна, производствена, рекреативна, развлекателна и пр.) Тя обхваща 
три основни нива: (1) цялата съвкупност от необходими и достъпни средства 
за оптимизиране на информационните процеси, (2) умението да се използват 
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ефективно и взаимосвързано тези средства, с потенциал за тяхното усъвър-
шенстване и (3) съзнанието за обективната системност на информационната 
сфера в обществения живот.

С термина „информационна култура“ Милена Цветкова означава „сте-
пента на индивидуално съвършенство при работа с нужната информация: по-
лучаване, декодиране, запазване, преработване, систематизиране, създаване 
на ново знание, предаването му под формата на информация и практическото 
му използване.“ (http://www.kultura.bg/media/my_html/2133/infkul.htm) В съ-
щото време Цветкова подчертава „поредния постмодернистичен парадокс“: 
„за съжаление, когато позволяваме на информационните технологии да де-
терминират всички сфери на социалния живот, не се досещаме, че нараства 
опасността от антропологични мутации, от появата на „инфо-човекът“, който 
според социолозите е всичко друго, но не и хуманоид. Това е информацион-
ният спринтьор, който се отучи да мисли. Представата за информационната 
култура единствено като способност за използване на новите информационни 
технологии манипулира по безпрецедентен начин човешката потребност от 
информация. „Некрофилското“ (по думите на Е. Фром) увлечение по техни-
ката вече подготви инфлацията на познанието, на културата на разума. Нещо 
повече: пред ценността „информация“ ценността „знание“ все повече изблед-
нява.“ (http://www.lib.bg/dokladi2001/milena2.htm)

Нивото на развитие на информационната култура е възможно да се оп-
редели по няколко основни показателя:

• информационна грамотност (класифицирани знания за информа-
ционните технологии) – набор от умения и навици за откриване, ана-
лизиране, оценка и използване на дадена информация в културен и 
социален контекст;

• стимулиране на възможностите за проектиране и изграждане на ин-
формационни модели, използване на съвременните технически сред-
ства във всички сфери на живота;

• осъзната мотивация за удовлетворяване (на базата на информацион-
но-комуникационните технологии) на възникналите информацион-
ни потребности – повишаване на общокултурния, общообразовател-
ния и професионален кръгозор.

Наличието и/или липсата на информационна култура днес се превръща 
във все по-важен фактор за интегрирането на човешкия индивид в обществото, 
изправено пред предизвикателството да приеме нов начин на мислене и да усвои 
нови умения. Освен от чисто финансови причини, тя зависи и от други социално-
психологически характеристики, сред които определящ е възрастовият признак.

От гледна точка на дигиталната култура, цифровото мислене, техниче-
ските умения и тяхното използване се открояват следните четири категории 
човешки общности:

• чужди на дигиталното (Digital Aliens) – хората над 65-годишна въз-
раст. Характерно за тях е, че те са изцяло предшественици на цифро-
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вите технологии. Понятия като „интернет“, „чат“, „форум“, „подкаст“, 
„онлайн игри“, „социални мрежи“ и още много др. са напълно непо-
знати за тях;

• дигитални имигранти (Digital Immigrants) – днес те са на приблизи-
телно 45 – 65 години. Достигнали са зряла възраст без цифровите тех-
нологии. По необходимост са приели реалностите на дигиталната ре-
волюция и предизвикателството да се интегрират в нея. Една част от 
тях сполучливо се възползват от новите възможности, а останалите 
ги приемат с неохота;

• адаптиращи се към дигиталното (Digital Adaptives) – условно те са от 
35 до 45-годишна възраст. Цифровите технологии навлизат масово в 
юношеските им години на това поколение и то много добре разбира 
тяхната стойност. Приема ги с желание и използва предимствата им, 
трудно устоявайки на опасността да се превърне в консуматор;

• дигитални туземци (Digital Natives) – родените в ерата на цифровите 
технологии. Приблизителната им възраст днес е от 10 до 30 години. 
Интернет е тяхното ежедневие, мерило и стандарт. Това е естествена-
та им среда, те го използват и мислят за него като за социален инстру-
мент. Отворени са към промените, гъвкави, с бърза реакция  – екс-
периментират, тестват, споделят и прилагат нови комуникационни 
технологии, като развиват дигиталните си познания и присъствие 
(МакКриндъл 2011).

Марк Пренски (въвел в употреба термините Digital native – дигитален 
туземец, коренен жител на цифровото общество и Digital immigrant – диги-
тален имигрант) настоява да бъде учреден и терминът „дигитална мъдрост“ 
(Digital Wisdom). Според него новите процеси правят човечеството не само 
по-умно, но и по-мъдро. Концепцията за дигиталната мъдрост е двупосочна и 
се отнася както за повишаването на опита и знанията чрез използване на ци-
фровите технологии за достъп до познавателни сили извън личния капацитет, 
така и за мъдростта в разумното използване на тези технологии. Новите по-
коления ще бъдат облагодетелствани от безпрецедентен, мигновен достъп до 
текущите световни дебати, цялата записана човешка история (изобщо всичко 
някога написано), масивни библиотеки и бази данни, но е изключително ва-
жно подходът им към целия този опит и социална памет на човечеството да 
бъде разумен, съобразителен и предпазлив. М. Пренски прави смела хипотеза 
(като изхожда от факта, че мозъкът се възприема като много гъвкав орган, 
адаптиращ се към информацията, която получава за заобикалящата го среда), 
допускайки за вероятно мозъците на тези, които взаимодействат с технологи-
ите, да се преструктурират от това взаимодействие. Мозъците на „технологич-
но мъдрите“ според него ще бъдат фундаментално различни по организация и 
структура (Пренски 2001).

Усвояването на нови систематизирани знания, умения, навици, убежде-
ния естествено поражда ново светоусещане, но също така налага и необходи-
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мостта от установяването на нови юридически и етически норми. Не бива да 
се пренебрегва фактът, че информационната грамотност невинаги се съчетава 
с нравствеността, а безнравствената грамотност няма нищо общо с културата.

Интерпретацията на понятието „информационна култура“ като харак-
теристика на субектите в системата на цифровизацията и техните качества 
на грамотни ползватели на новите технологии налага формирането и на ново 
приложно научно направление – компютърна етика. Става дума за отноше-
нието между модерните форми и традиционната социалност, от една страна, 
и за етиката в глобалното взаимодействие, нямащо външни инструменти за 
нормативен контрол, но нуждаещо се от оптимални начини за саморегула-
ция, от друга. Необходимо е тематизирането на етичните въпроси, свързани 
с използването на компютърната техника, с формирането на професионални 
кодекси в различните информационни специалности, на социалната отговор-
ност на участниците в тези процеси.

Вече съществува международно обществено движение „Компютърни 
професионалисти за социална отговорност“ (CPSR), в полето на зрение, на 
което се намират проблемите за интелектуалната собственост, за търговската 
тайна, за условията за достъп до базите данни, съдържащи частна информа-
ция, въпросите за вината и риска при недостатъци в програмното обезпеча-
ване и т.н.

Интернет технологиите въвличат в своята орбита функционирането на 
многомилионни маси непрофесионални ползватели. Затова мястото и роля-
та на компютърната етика е от особена значимост – като се започне от въз-
можните усложнения в е-кореспонденцията, премине се през общуването в 
дискусионните форуми на различни сайтове, феномена на анонимността в ко-
муникацията в мрежата, поведението на хакерите и се стигне до проблема за 
мрежовото неравенство, „комуникационния империализъм“ и пр.

Информацията и знанието днес са стратегически ресурси, които по ма-
щабите на използването си вече изпреварват традиционните ресурси, а дос-
тъпът до тях е един от основните фактори за развитие. Ако съвременният 
свят се налага да бъде описан с една дума, то вероятно най-подходящата би 
била „динамика“. Културните артефакти, които съществуват днес, още утре 
ще бъде заменени от нови – по-добри, по-бързи, по-лесни, по-ефективни и 
т.н. Непрекъснатата промяна изисква адаптивни личности, които да усвояват 
бързо промените, да проявяват креативност, а не просто изпълнителност. От 
мотивираните нагласи и убежденията на хората зависи степента на продук-
тивното им приложение и разпространяване в контекста на общия процес на 
утвърждаване на информационното общество.
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НОВИТЕ КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 
СИНТЕЗ НА КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ

Дора Кабакчиева

THE NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES –  
A SYNTHESIS OF COMMUNICATION CHANNELS

Dora Kabakchieva

ABSTRACT: The text analyses the genesis of the communication channels start-
ing from the primitive barbarism and leading to the post-industrial civilization. 
It is their permanent quantity increase, improvement an enhancement that re-
quires new adaptability, new knowledge and skills to be acquired. The modern 
communication channels change radically the human existence and societies 
worldwide. Still, scientists are not able to present thorough research studies on 
their characteristics.
KEYWORDS: communication, social communication, communication chan-
nels, new Medias

Изследването е финансирано по проект № РД-08-294/12.03.2015 г. от пара-
граф на фонд „Научни изслeдвания“ на ШУ „Еп. Константин Преславски“

Комуникационният канал се мисли като специално формирана реал-
на или абстрактна проводима среда, в която съобщението се движи от ко-
муникатора към реципиента. Наличието на връзка (контакт) е ултимативно 
необходимото условие във всяка форма на комуникационната дейност. Тази 
връзка е постижима с помощта на комуникационния канал. Той предоставя 
на участниците в акта на комуникацията средства за създаване и възприема-
не на съобщения (знаци, езици, кодове, материални носители, технически ус-
тройства и пр.).

Комуникационната дейност е движение на смисли (знания, умения, 
стимули и емоции) в социалното време и пространство, но комуникацион-
ният акт се осъществява винаги в конкретен физически хронотоп, следова-
телно движението в комуникационните канали протича в геометрическото 
пространство и астрономическото време. По своята същност комуникацията 
е духовна дейност, но за нейното осъществяване са нужни материално-техни-
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чески средства, ролята на които се възлага на комуникационните канали. Т.е. 
комуникационните канали са материалната страна на социалната комуника-
ция, те обезпечават движението не на смислите, а само на материалното им 
въплъщение в конкретните съобщения, носители на смисловото съдържание.

Развитието на човечеството от първобитното варварство до постин-
дустриалната цивилизация е съпроводено от постоянното увеличаване на 
количеството и възможностите на комуникационните канали. В хода на ан-
тропогенезата естествените канали се обогатяват и допълват от изкуствени, 
съзнателно създадени от хората.

Естествените комуникационни канали използват вродените, естестве-
но присъщи на хомо сапиенс средства за предаване на смисли във физическото 
пространство и са два вида – невербални (несловесни) и вербални (словесни):

• невербалните са най-древните комуникационни канали, възникнали 
в хода на биологическата еволюция дълго преди появата на човека. 
Водят началото си от зоокомуникацията, присъща на висшите жи-
вотни. За да изразят преживяваните от тях емоционални състояния 
(страх, болка, гняв и т.н.), животните използват звукови сигнали, раз-
лични пози и движения (кучето маха с опашка, когато е доволно, сви-
ва уши и показва зъби, когато го е страх, и др.п.). Невербалният канал 
се употребява активно от хората в процеса на микрокомуникацията;

• вербалните канали са достъпни единствено на човешкия род, при-
тежаващ речева способност и естествен език. Речевата способност е 
отличителен признак на хомо сапиенс, появила се в резултат на не-
врофизиологически и анатомически преобразувания в организма на 
прачовека: функционалната асиметрия на главния мозък, възниква-
нето на центровете за управление на говора и разбирането на речта, 
развитието на артикулационния апарат, намаляването на размерите 
на челюстта и зъбите и др. Животните не могат да говорят именно 
защото не съществуват природните предпоставки за това. По тази 
причина вербалният канал се смята за естествен.

Потребността от изкуствени комуникационни канали възниква тогава, 
когато комуникаторът и реципиентът имат необходимост от обмяна на значе-
ния (т.е. съществуват социокултурни смисли, които трябва да бъдат предаде-
ни), но са лишени от непосредствен контакт (не могат да се видят и да се чуят). 
Тази първична комуникационна потребност е свързана с транслирането на по-
лезен практически опит или с магическите вярвания на първобитните хора. За 
удовлетворяването ѝ се използват два изкуствени канала, които се развиват по 
различно време, но сравнително скоро след появата на съвременния вид човек:

• каналът на иконичните документи – графични (върху кости, камък 
или дърво) и живописни (едноцветни или многоцветни върху стени-
те на пещерите) изображения;

• каналът на символните (триизмерни) документи – амулети, украше-
ния, талисмани, статуетки, притежаващи магически смисъл.

Новите комуникационни технологии – синтез на комуникационни канали
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Тези комуникационни канали изпълняват явни социални функции – 

магическа (култова) и педагогическа – предаване на полезния опит на подра-
стващото поколение. Заедно с това те имат не толкова осезателна, но важна 
мисия – засилват абстрактното мислене (интелектуална функция) и развиват 
чувството за хармония и красота (естетическа функция).

Вербалният и невербалният канал създават основата за формиране на 
устната и на документната комуникация – двата клона на социалната кому-
никация, които имат решаващо значение за установяването на словесната и 
на книжната култура. Всички първоначални канали подготвят възникването 
на по-късните форми за опосредстване на комуникацията: художествените (в 
сферата на изкуството) и техническите (в областта на техниката).

Безспорно най-важното събитие в историята на човешката цивилиза-
ция е изобретяването на писмеността (т.е. откриването на още един комуни-
кационен канал), резултат от еволюцията на иконичните средства.

Едно от най-великите човешки открития е книгопечатането. През 19. 
век документната комуникация се разраства благодарение на хартиената про-
мишленост и полиграфията, които осигуряват големи тиражи на вестници, 
списания и книги и обезпечават книжния пазар. Заедно с това се появяват го-
лемите технически изобретения, които разширяват възможностите на кому-
никационните канали и ги освобождават от пространствените ограничения: 
фотографията, телеграфът, телефонът, звукозаписът, киното, радиото. През 
19. век те бележат първата техническа революция в сферата на социалната ко-
муникация. Втората се разгръща през 20. век – развиват се звуковото кино, 
телевизията, видеозаписът, компютърът, електронната поща, глобалната ко-
муникационна система интернет. Всичко това маркира появата на нов вид со-
циална комуникация – електронната. Тя все още е в процес на формиране: 
многообещаващи са възможностите на мултимедията (текст + движещо се из-
ображение + звук), експериментира се с разпознаването на текстове и изобра-
жения по речеви сигнали на входа и изхода на информацията в компютърните 
системи и пр.

Човечеството е на прага на синтез на всички известни видове комуни-
кация: устна, документна и електронна.

Трите основни вида на съвременната социална комуникация съчетават 
в себе си родствени комуникационни канали:

• устната комуникация използва едновременно и в неразривно един-
ство естествените вербални и невербални канали. Нейното емоцио-
нално-естетическо въздействие може да бъде подкрепено с използва-
нето на такива художествени канали като музика, танц, поезия, рито-
рика и др.;

• документната комуникация използва изкуствено създадени доку-
менти – изначално иконични и символни, а впоследствие – писме-
ността, печата и различните технически средства за предаване на 
смисли във времето и пространството;
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• електронната комуникация се основава на сателитните връзки, ми-

кроелектронната и компютърна техника, на оптическите устройства 
и пр.

Всичките основни видове социална комуникация си взаимодействат, 
образувайки хибридни комуникационни канали и средства – напр. радио и 
телевизия, звук и видеозапис, машинно читаеми текстови документи и др.п. 
Централната им пресечна област обаче принадлежи на новите медийни тех-
нологии, използващи в комплекс всички възможни комуникационни канали. 
Възникващите нови средства за комуникация наследяват доминиращите чер-
ти на по-ранните и оказват влияние върху вече съществуващите, а всички за-
едно еволюират в рамките на една разширяваща се адаптивна система.

Според един от пионерите на електронното публикуване – Роджър Фид-
лър, новите комуникационни технологии не се появяват спонтанно и незави-
симо – те възникват постепенно чрез метаморфоза на старите и винаги им е 
необходимо повече време от очакваното, за да постигнат успех – времето поне 
на едно човешко поколение (напр. интернет платформите са изобретени през 
1967 – 1969 г.). Фидлър формулира няколко варианта за осъществяването на 
подобна метаморфоза:

1. Ко-еволюция и съвместно съществуване. Всички средства за комуни-
кация в определен период еволюират едновременно и се превръщат в 
комплексни адаптивни системи. След възникване на новата форма тя 
въздейства в различни степени за обогатяването на вече съществува-
щите модели.

2. Свързано разпространение. Новата форма за комуникация се разви-
ва продължително, последователно и непрекъснато в резултат на пре-
образуването на старите модели. След появата ѝ те се адаптират и не 
изчезват, а продължават да се осъвременяват.

3. Реформиране – новите образци усъвършенстват и разпространяват 
доминиращи черти от предишни форми на комуникация.

4. Оцеляване – всички съществуващи комуникационни форми непре-
къснато се приспособяват и адаптират. Само някои от тях изчезват.

5. Възможности и потребности – технологичните предимства не са дос-
татъчни за налагане на новите модели на комуникация. Необходими 
са още гаранции за предлаганите модерни възможности, но въпреки 
това те се развиват, поощрявани по социални, икономически и поли-
тически причини (Фидлър 2005).

Много са новите комуникационни канали, разширили неимоверно по-
лето на електронната комуникация. Те възникват с появата на информацион-
ната мрежа и са базирани на компютърни и дигитални технологии: специални 
аудио-визуални компютърни ефекти; видео в мултимедиен формат, получава-
но по интернет; виртуална реалност; високо-интерактивен потребителски ин-
терфейс; мобилни презентации и компютърни възможности; комуникации, 
изискващи широколентови технологии (карти за данни, идентификационни 
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модули, роуминг, клетъчни мрежи); CD, DVD, медийни платформи; интегри-
ране на телефонни и дигитални данни; он-лайн общности; микроустройства 
със системно програмиране; излъчване на програми по мрежата в реално вре-
ме и пр.

Терминът нови медии обозначава средоточието на трите вида социална 
комуникация: устна, документна и електронна. Той все още не е точно дефини-
ран и създава определени неясноти. Съдържанието му има отношение и към 
старите медийни форми (вестници и списания), които представят класически 
текст и графика в нова компютърномрежова среда – преструктурират се и се 
трансформират постепенно в модерни форми за генериране на съдържание.

Ключови характеристики на новите медии са: интерактивност, диги-
талност, хипертекстуалност, виртуалност, активно участие на потребителите, 
децентрализираност, фрагментарност, мрежови форми за комуникация. Те 
осигуряват незабавен достъп до информационните източници, компактност 
на информацията, равнопоставеност на участниците в комуникационния акт 
и икономичност на средствата.

Новите медии изграждат различна и непозната до този момент комуни-
кационна среда, която създава повече възможности за комуникационни дей-
ности. Свързани са с нови жанрове и текстуални форми, появяват се нов тип 
обекти (изкуствени, виртуални), нови регулации и законодателство, променя 
се формата на собственост.

Основните форми на новите медии са:
• Web страници, включващи форуми, блогове и wiki;
• компютърно-опосредствана комуникация (email, chat rooms, базира-

ни на аватари комуникационни форуми);
• социални мрежи от типа на Twitter, Facebook, Flickr, YouTube, LinkedIn;
• традиционни медии, представени онлайн;
• компютърни игри;
• електронни павилиони, книжарници, книги и средства за мобилен 

достъп;
• платформи за генериране на съдържание от потребителите;
• интерактивна телевизия, дигитално радио;
• интернет и приложенията (социален софтуер);
• мобилни комуникационни мрежи;
• хипертекст;
• подкаст;
• мобилни средства за четене и медийни плеъри;
• виртуални светове (цифрова анимация, 3D графика);
• компютърна и дигитална музика;
• технологии за автоматично извличане на данни (видео, аудио, гра-

фична, текстова);
• дигитално изкуство и анимация;
• системи за видеоконференции и електронно обучение;
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• електронна търговия.
Според концепцията на Центъра за нови медии в Бъркли модерните ко-

муникационни канали радикално променят човешкото съществуване и обще-
ствата като цяло. Все още учените не са предложили дълбочинни критични из-
следвания относно техните характеристики. Хуманитаристите интерпретират 
новите медийни технологии като предаване на текстове и съхраняване на обра-
зи, без критично да изследват отделните обекти и взаимодействието между тях. 
Технолозите ги приемат като възможност за подобряване на жизнедеятелността 
чрез нови форми за социална комуникация и естетическо изразяване, без да от-
читат особеностите на историческото развитие и комплексния опит на човека. 
Творческите професии използват новите медии за разработване на креативни 
проекти и образци, но без да познават изцяло технологическите им възможнос-
ти и ограничения. Липсва пълно и точно теоретическо, практическо и истори-
ческо разбиране за спецификата, дизайна и измеренията на новите медии.

Новите медии стимулират дълбоки промени, свързани със създаването, 
разпространението и използването на съдържание. С навлизането им реал-
но се създават условия за осъществяване на двустепенния симетричен модел 
на комуникация. Всички участници в комуникационния процес притежават 
възможността да изграждат, да транслират и да управляват свое съдържание 
и да инициират комуникация. Актуалните комуникационни канали предоста-
вят възможност да се възстанови диалогът като основна форма за общуване, 
обезпечават равнопоставеност на страните и позволяват свободната обмяна 
на смисли. Културните последици от разпространението на модерните кому-
никационни канали се очертават в няколко посоки:

1. Основните компютърни умения на всяко следващо поколение са на зна-
чително по-високо равнище от тези на предхождащите го поколения.

2. Все по-остра става социалната и културна потребност на хората да 
обменят свободно смисли (знания умения, стимули и емоции); да не 
бъдат само обекти в комуникационния акт, а да се изявяват като ак-
тивни субекти в предаването на информация, в разпространяването 
на новини, в изразяването на мнения и схващания.

3. Всеки участник във виртуалното общуване получава шанса да бъде 
забелязан, да бъде чут, да бъде видян, да бъде значим и в същото 
време новите комуникационни канали понасят (и в известно степен 
предполагат) анонимността.

4. Реабилитирана е доскорошната невъзможност на всички хора реално 
и неконтролируемо да участват в информационните потоци на чо-
вешкото об щество, на цялата световна цивилизация.

5. Личният живот на човека става все по-видим и открит – всеки заин-
тересован може да направи справка за търсените от него лични данни 
(име, фотоси, партньори и пр.).

6. Комуникационните умения на хората се развиват непрекъснато, но не 
се променят съгласно очакванията. Например 1/5 от населението на 
САЩ е функционално необразовано от гледна точка на новите медии.

Новите комуникационни технологии – синтез на комуникационни канали
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Мащабното навлизане на интернет във всички сфери на живота по-

ражда множество социално-икономически, политически и правни последи-
ци. Една от най-важните е разбиването на монопола върху информационни-
те източници и следователно върху контрола на информационните потоци, 
осъществяван от медийните компании и различните държавни, стопански и 
политически институции. Многобройните срещи и обсъжданията на най-ви-
соко равнище, посветени специално на контрола над глобалната мрежа, не-
двусмислено говорят за това. Размиват се границите между старите елити на 
индустриалното общество и масите. Информацията днес е напълно постижи-
ма за всички, по всяко време и на всяко място. Нещо повече – всеки може да 
участва в създаването на тази информация, без да разполага за това с някакъв 
значим собствен ресурс.

Съвременните комуникационни технологии налагат нови психологи-
чески параметри. Променя се концептуалната основа на мисленето, което е 
непосредствен резултат от многопосочния и интерактивен характер на ком-
пютърния обмен на данни. Строго организираната комуникация, протичаща 
единствено от комуникатора към реципиента, е свързана с устойчива система 
от представи с относително твърдо смислово ядро. На многопосочния инфор-
мационен обмен – без ясен източник и авторитет и с постоянно променящо 
се, в хода на получаването и препращането, съдържание на съобщението – 
съответства аморфна, подвижна структура на мисленето. В нея представите 
постоянно се видоизменят в зависимост от контекста. Общуването в мрежа-
та формира своеобразно „мрежово съзнание“. „Липсата на устойчивост и за-
вършеност на комплекса от наличните в даден момент представи е основната 
трудност всяка новопостъпила информация да бъде критично оценена по дос-
товерност, ценност, надеждност и т.н. Тя просто попада в „подвижните пя-
съци“ на неструктурираната йерархично мрежа от представи и в зависимост 
от динамично променящата се комуникативна ситуация изгражда случайни 
връзки, поражда произволни асоциации, създава моментни емоции; времен-
ни образи и идейни конструкции, които могат сполучливо да се обобщят с 
термина „анархически разум“. (Кондев 2012)

Друга особеност на мисленето, провокирана от общуването в интернет, 
е снижаването на общото равнище на информираност, което се отбелязва от 
редица автори. Това изглежда парадоксално, но може да се обясни със загуба-
та на мотивация за целенасочено придобиване на знания и интелектуалната 
леност, предизвикани от увереността, че необходимата информация винаги 
е на разположение. Големият проблем тук е, че без наличието на сериозни 
предварителни познания не може да се осъществи задълбоченото осмисляне 
и творческа преработка на сведенията, подбрани с оглед решаването на дадена 
конкретна задача.

Все по-голяма популярност добива идеята за завръщането към началото 
на човешкото общуване, за спиралата на прехода от фиксираното към свобод-
ното съдържание, която всъщност възстановява културата на устното народ-
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но творчество на едно ново равнище. Датският учен Томас Петит дори развива 
теорията, че целият период след изобретяването на пресата на Гутенберг (500-
те години на господство на печатния текст върху информацията между 15. и 
20. век) е просто една пауза, прекъсване в обичайния поток на човешката ко-
муникация. Петит въвежда в широка употреба понятието „скобите на Гутен-
берг“ (Фиг. 1.). Според него в продължение на 500 г. знанието е затворено във 
фиксирани формати, приети за достоверна версия на истината, а днес интер-
нет завръща човечеството към времената отпреди Гутенберг, в които комуни-
кацията се формира от живите и ефимерни устни традиции. В постпечатната 
ера информацията – вярна или невярна – идва отново от „хората около нас“. Т. 
Петит смята, че модерният човек мисли по сходен начин със средновековния 
селянин – информацията и в двата случая се придобива от клюки, слухове и 
разговори.

В същата посока разсъждава и главният изпълнителен директор на со-
циалната мрежа Twitter Дик Костоло: „В Древна Гърция новините и инфор-
мацията са се разпространявали на агората и всеки се е упътвал натам след 
обяд. Там, на градския площад, информацията се е обменяла без филтър и във 
всички посоки.“ (http://www.segabg.com/article.php?id=675130)

ПРЕДИ  
СКОБАТА

СКОБА  
НА ГУТЕНБЕРГ

СЛЕД  
СКОБАТА

претворяващо
колективно
контекстово
нестабилно

традиционно

оригинално
индивидуално

автономно
стабилно

канонично

семплиране
ремиксиране

заемане
преоформяне
присвояване

ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЕ

КОМПОЗИ-
ЦИЯ

В НОВ  
КОНТЕКСТ

Фиг. 1. Скобата на Гутенберг (Стефанов 2011)

Новото време изисква и нова адаптивност от човека и неговата жиз-
недеятелност, нови знания, способности, дори нов начин на разбиране и на 
възприемане на действителността. Всеки културен или обществен феномен се 
осъзнава напълно само след неговия завършек и от дистанцията на времето. 
Радикалните промени са част от нашия живот и все още е невъзможно да се 
видят в дълбочина, да се обхванат цялостно и да се осмислят комплексно. Не-
обходимо е да достигнат до един по-зрял и по-улегнал етап.

Новите комуникационни технологии – синтез на комуникационни канали
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ВИЗУАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕТО  
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В НАЧАЛНИЯ ЕТАП

Евгени Тодоров Кръстев

VISUAL COMMUNICATION AND FINE ARTS  
AT THE INITIAL STAGE

Evgeni Todorov Krastev

ABSTRACT: With the implementation of the innovative technological advances, 
the process of communication in the modern world is no longer problematic. One 
of the objectives at the initial stages of Arts education is to develop skills of recog-
nition and understanding of the system of signs employed in visual communica-
tion. The authors of the present paper study the introduction and presence of the 
sign system in the 1st – 4th grade educational content. Taking into consideration 
the theoretical background and our personal investigation of teaching, we suggest 
applying of a technological approach in sign acquisition in accordance with the 
particular age specificities.
KEYWORDS: visual communication, semiotics, signs, images, ideas, education 
technology

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 292/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

Усвояването на система от знания за знаците като елементи на визуална-
та комуникация е една от задачите на обучението по изобразително изкуство, 
която допринася в съвременния етап за развитие за визуалната грамотност и 
компетентност, за бързо възприемане на информация в ежедневния живот и 
дейност в условията на усъвършенстване на техническите средства. Актуал-
ността на проблема провокира настоящото изследване, при което въз основа 
на теоретични постановки от посочените в литературата източници се изпъл-
няват следните задачи:

– Анализ на учебното съдържание І – ІV клас, относно наличието на 
представи и понятия за знаците и на системата от знаци, чрез които се осъ-
ществява визуална комуникация, и съпътсващи на усвояването специфични 
дейности.
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– Приложение на технологичен подход в процеса на усвояване на знаци.
Относно първата задача при анализа на учебното съдържание І – ІV 

клас (на примера на учебниците с авторски колектив Лучия Ангелова и Пла-
мен Легкоступ, 2002 – 2005 г.) се установява следното:

В учебното съдържание на първи клас знанията за знаците и свързаните 
с тяхното усвояване дейности не са обособени, а са съотнесени към различни 
теми и илюстрират учебното им съдържание. Проследяваме ги, както следва:

– Тема„На Земята“ – знаци на пътя; знаци, които могат да се видят на 
гарата, преди всичко пиктограми – забранителни, разрешителни, указателни. 
Отнасят се още към класификацията: асоциативни(кафе, багаж на гарата), 
асоциативно-конвенционални (забрана на преминаването) и конвенционал-
ни (пътните знаци). Съпътстващи усвояването им дейности са разпознаване и 
разбиране на знака, съотнасянето му към съответния обект;

– Тема „В света на приказките“ – Предвидена е дейност да се създаде 
знак, на примера на знак „сърденето забранено“,необяснимо защо в тема с 
това съдържание;

– Тема „Маски“ – дава възможност да се проследи логиката на създава-
не на знаците и връзката „образ – знак“. Резултатът са пиктограми на маски, 
представящи различни състояния и настроения, разрешителни и забранител-
ни. Съпътстващи усвояването са дейности по разпознаване на знаци и създа-
ване на знак;

– Тема „Компютърни тайни“е единствената тема, целенасочена към зна-
ците. Докосва генезиса на знаците, на примера на създаването на компютърни 
знаци и конкретизира връзката „образ-знак“. Дейността „съотнасяне“ конкре-
тизира връзката „образ – знак“, търсят се пиктограмите, които съответстват на 
изображения на частите на компютъра – диск, монитор, клавиатура, мишка.

– Тема „В ателието на художника“ – две задачи са насочени към конкре-
тизиране на връзката „обект – образ“,търси се обектът на изображенията, в 
случая розетка.

Изводи: Анализът на учебното съдържание в първи клас показва 
следното:Решава се една от задачите на обучението – да се формират предста-
ви за знаците, като комоненти и средства на визуалната комуникация. Избо-
рът на представите в горепосочените теми може да се обясни с наличните жи-
тейски представи на детето(които понякога могат да са грешни), възрастовите 
особености и опорните представи за знаците от предучилищната подготовка. 
Заложената в учебното съдържание познавателната дейност при формиране 
представите за знаците е преди всичко на емпирично равнище – разпозна-
ване на знаците. Но голяма част от задачите насочват към установяване на 
логиката на дейността по създаването на знаците и конкретизират връзките 
обект – образ; образ – знак, знак – образ в този процес. Това е основа не само за 
разпознаване, но и за разбиране на знака, защото засяга неговия генезис. До-
косва се съществен признак – постоянно повтаряща се връзка като същностна 
характеристика и по този начин се формират научни представи за знака като 
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познавателното равнище доближава емпирично-теоретичното. Изградена е 
система на знаци, която се проследява в хоризонтална посока, и се доказва от 
присъствието им в много от темите.

В учебното съдържание на втори клас са обособени две теми, където 
представите за знаци и свързаните с тях дейности се формират целенасочено. 
Това са темите „Думи рисунки“ и „Магически образи и знаци“. За първи път в 
тези теми се формират представи за двете групи езикови и неезикови знаци и се 
илюстрират с примери, където се съчетават думи и текст, букви и образи. Дей-
ностите, които съпътстват осмислянето на връзката между тях, са свързани с:

– преобразуване на рисунки в текст – поредица от рисунки от древно 
египетско писмо се свързва в повествование;

– създаване на изображения, при което се съчетават букви с образи;
– преобразуване на образи в текст.
И в другите теми се откриват представи за знаци и съпътстващите с ус-

вояването им дейности, както следва:
– Тема „Театър на сенките“:
– усвоява се представата за емблема, на примера на известната емблема 

за театър маските и се илюстрира дейността по създаването на примера на 
известната емблема за куклен театър;

– формира се представа за силует като изображение, на което контури-
те с изразителни очертания са обобщен образ на познати от приказките герои 
(речник на ученика с.82).

– Тема „Увеселителен парк“ – усвояват се представи за знаци от увесе-
лителен парк и се развива представата за емблема на примера на увеселител-
ния парк;

Съпътстващите усвояването дейности са:
– разпознаване на знаци от увеселителен парк;
– съотнасяне на знаците към съответните им изображения върху карта-

та на парка – осъществяване на връзката знак образ;
– създаване на други знаци, според интересите на ученика;
– създаване на емблема на увеселителния парк – разширяване на обема 

и съдържанието на представата за емблема на увеселителен парк.
Изводи: Във втори клас обемът на представите за знак се обогатяват с 

нови знаци – за увеселителен парк и с нова група езикови, азбучни знаци. Ус-
воява се представа за емблемата като обобщен образ и съдържанието ѝ се обо-
гатява със знания за създаването ѝ. Ако приемем, че емблемата е идеограма, 
като прибавим разкритата в съдържанието логика на създаването ѝ, то тя се 
приближава повече към понятие. Следователно може да се приеме, че във вто-
ри клас се наблюдава повишаване на познавателното равнище на усвояването, 
приближаване към понятийното знание. Изискването на задачите за създава-
не на знаци развива креативно мислене. Наблюдава се развитие на знаковата 
система във вертикална посока от първи към втори клас в съдържателен и 
процесуален аспект.

Визуалната комуникация и обучението по изобразително изкуство в началния етап
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В учебното съдържание на трети клас знанията за средствата на визу-

ална комуникация са обособени в темата „Образ-знак“. За първи път предста-
вата за знак се формира чрез обяснение (с. 70), в което присъстват някои от 
съществените признаци: „предава съобщение“ служи за „общуване“. Следова-
телно процесът на усвояване преминава на емпирично-теоретично равнище и 
ако не за понятия, то със сигурност може да се говори за формиране на научна 
представа:

– знаците в тази тема са пиктограми от компютъра и таблета и идеогра-
ми – запазени фирмени знаци, познати от телевизия, преса и др.

– приемаме, че в тази тема от втори към трети клас се развива предста-
вата за буквените знаци, като се прибавя ново съдържание и се конкретизи-
ра връзката образ – знак (буква). В процесуален план това става чрез задачи, 
които изискват да се преобразуват буквите в образи на предмети, животни, 
растения, хора; контури на плод се представят чрез изписване на думи;

Знания за знаците и дейностите свързани с тяхното усвояване, открива-
ме и в предходните теми:

– Тема „Цветовете на България“ усвояват представи за „герб“ и 
„хералдика“на примера на герба на България и на градове в България. И тук 
разкриването на съдържанието им в речника на ученика чрез обяснение „го-
вори“, че се повишава познавателното равнище. Има препратки и към обуче-
нието по музика.

– Тема „Красотата на улицата“ – развива се системата за пътните зна-
ци от предходните класове. В обема ѝ се прибавят нови пътни знаци, а обема 
на представата „знак“ се прибавят и други знаци – в хотела и на летището. 
Съпътсващата дейност в усвояването включва: а/разпознаване на знаците; б/ 
съотнасяне към съответните обекти т.е конкретизиране връзката знак – обект; 
в/ изводи за развитие на знаците във времето и разнообразие на знаци, които 
имат една цел.

– Тема „Художникът в театъра“ – усвоява се представа за плакат. При-
съствието на текста в учебника за предназначението на плаката с.65, опреде-
лението в речника на ученика предполага емпирично-теоретично равище на 
усвояване. Съпътстващите дейности насочват към разпознаване предназначе-
нието на плакати, в някои от които се конкретизират и образът и знакът нар.
при плаката „опазване на гората“.

Изводи: В трети клас за първи път представата „знак„ се формира чрез оп-
ределение и обяснение –знак на примера на запазени знаци, емблеми, компю-
търни знаци, което предполага по-високо емпирично-теоретично равнище на 
усвояване. От втори клас се развива представата за буквените, азбучните знаци и 
връзката буква –образ. Увеличава се обемът на понятието „знак“, като в обхата му 
се включват компютърни знаци, запазени знаци, герб. Формирането на предста-
вата „плакат“като форма на изобразителното изкуство, където се конкретизира 
връзката образ – текст, става с илюстриране на логиката на създаването, което 
прави процеса по-близко до формиране на понятие, отколкото на представата.

Евгени Тодоров Кръстев
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В учебното съдържание на четвърти клас се развива системата на обу-

чение за знаците. И тук, както във втори и трети клас, за целта е обособена 
темата „Магически образи и знаци“, където във вертикална посока от трети 
клас се развиват представите за азбучните знаци и връзката образ (рисунка) – 
буква(азбучен знак). Дейностите се извършват вече на по-високо емпирично-
теоретично понятийно равнище. Напр. пиктограма се въвежда с обяснение, 
при което могат да се откроят като съществени признаците „средство за об-
щуване“ и „символ на обект и действие“. Усвояването на пиктограми се съ-
пътства с извършване на дейности, за разпознаване на знаци и създаване на 
комбинирани знаци (при което се съчетават азбучни знаци, цифри и музикал-
ни знаци), създаване на пиктограми по примера на други видове спорт. В тази 
тема се формира с обяснение ново понятие – „графити“с обяснение, в което се 
откриват съществените признаци „рисунки, надписи“, средства за „общуване“. 
Знанието се илюстрира с примери на графити в градската среда и се затвърдя-
ва със задача, която дава възможност да се развие оценъчно отношение.

И в този клас темата за знаците се изучава към края на учебната година, 
но и в предходните смислови блокове, съобразно съдържанието се усвояват 
представи за знаци, които изграждат системата в хоризонтална посока –обу-
чението в даден клас, както следва:

Тема „В ателието на художника“ се затвърдяват представите за пътни 
знаци от първи и втори клас и за запазени знаци от трети клас.

Тема „Митове и легенди“се интегрира с обучението „Човекът и обще-
ството“, където интегралното знание тук е картата като най-често използва-
ното в географията визуално изображение, където се прилагат многобройни 
знаци и способи. В конкретната тема, за да се разпознаят континента Европа 
и най-големите полуострови и острови в обхвата му, като място за живот на 
древните народи, са приложени способите за картографиране – на линейните 
знаци и качествен фон. Задачата, при която посредством очертанията на стра-
ните се създават образи на фантазни герои, конкретизира връзката„образ – 
знак – образ“.В темата“ Необикновената стая“ в задачата: да се представи ри-
сунка или макет чрез план-скица, образите се представят чрез знаци от съща-
та група, известни в картографията като линейни знаци.

Тема „Природата около нас“има задачи, които насочват ученика по об-
разец да преобразува образи от пейзажи в знаци (пиктограми) с. 50.

Подобни са задачите в темата „При майсторите на портрета“, къде-
то образите от графични и живописни творби се трансформират в знаци – 
пиктограми(маски), отразяващи различни състояния, използвани най-често 
в електронните средства за комуникация.

Тема „Царството на фигурите“ (с. 60) илюстрира създаването на пиктогра-
ми, които представят човешка фигура в движение. Терминът „пиктограма“тук 
не се използва, но може да се приеме, че това е основа по-късно за формиране 
на понятийното знание „пиктограма“ в темата „Магически образи и знаци“.

Тема „Компютърни тайни“ изобилства със знаци – икони, които худож-
никът създава с помощта на компютърни програми. В темата се проследява 
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развитието на системата представи за знаците в електронните средства за ко-
муникация във вертикална посока от втори към четвърти клас;

Подобно вертикално развитие на системата знаци и свързаните с тях 
дейности се наблюдава и в темата “Увеселителен парк“. Тук се решават задачи, 
чрез които се конкретизира връзката „образ – знак“ чрез примера на “Увесели-
телен парк“, известна от втори клас;

Тема „Живеем заедно“ – тук за първи път в системата знаци се включва 
представата за „символ“. Илюстрира се чрез примери за символи от християн-
ската, юдейската и мюсюлманската религия. Съпътстваща дейност при усво-
яването е установяване на връзката символ – изображение (фотоси, икони).

Изводи:Резултатът от изследването чрез метода „анализ на учебното съдър-
жание І –ІV клас“ доказва наличието на система от представи и понятия за визу-
ална информация и комуникация, която се развива в хоризонтален план – обу-
чението в даден клас и във вертикална посока от клас в клас. Формираните пред-
стави са подбрани съобразно възрастовите особености, от заобикалящия свят на 
децата, съобразно житейския им опит и местата, които посещават най-често – по 
пътя за училище, там, където се забавляват, когато гледат телевизия или работят с 
компютъра, това, което изучават по другите учебни предмети. В шест от темите се 
наблюдава развитие на знаците във вертикална посока. На места в някои от класо-
вете системата е нарушена. Развитието на системата се изразява в увеличаване на 
обема на представите за знаци и по-рядко на тяхното съдържание.

При анализа на учебното съдържание се проследиха и съпътстващите 
усвояването на знаците дейности. Това насочва изследването към решаване на 
втората задача. Каква технология може да се приложи за процеса на усвоява-
нето така, че той да е резултатен?

В психологическата литература има модели (Антонов,88), които се от-
насят до усвояване на знаците и може да се приложат, като се адаптират към 
възрастовите особености в началния етап.

Анализите на учебните програми по изобразително изкуство показват, 
че прилагането на технологии в усвояването, изразени в поетапност на дей-
ностите, не е новост. Но най-често в тях преобладава външната, материална 
страна на дейността. Моделът на горепосочения автор е подходящ, защото в 
технологията на процеса усвояване на знаците преобладава вътрешната, ум-
ствената дейност. Адаптирането на модела в условията на обучението в начал-
ния етап може да изглежда по следния начин:

– Мотивиране. Когато въпросът се отнася до дейност, независимо от 
възрастта на ученика, в съдържанието ѝ неизменно трябва да присъства мо-
тивирането. Подходящо за мотивиране в началния етап е: а/ въздействието 
върху емоционалната сфера в хода на взаимодействие със знаците. Тя може 
да се активизира в процеса на разпознаване и създаване на знаци с рисуване и 
оцветяване или в игрови ситуации, когато знаците помагат при ориентиране 
или откривателство; б/ взаимодействието със знаците се съпровожда с акту-
ализиране на предварителни знания от миналия опит на детето.

Евгени Тодоров Кръстев
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в/ създаване на интерес, като се обосновава значимостта на знаците – 

защо е необходимо да се усвояват знаци? Какво ще ми помогнат знаците?– 
напр. да се ориентирам по-бързо на улицата, при работа с компютъра, на екс-
курзия.

При анализа на учебното съдържание се открояват няколко типични, 
съпътстващи усвояването дейности: разпознаване на знаци; съотнасянето 
им към образа на обекта; създаване на знаци–нарисувай, представи чрез знак, 
или по знаците напиши дума, текст и др. В модела си Антонов, 1988, включва 
горепосочените дейности в обхвата на възприемането и разбирането. Възпри-
емането той приема като отражение на действащите върху сетивните органи 
обекти, в случая знаци, а продуктът на възприемането като образ на обекта.

При възприемането се извършват последователно:
1. намиране(разкриване) – установяване на обект в зрителното поле;
2. различаване.

2.1. локализиране на обекта в зрителното поле;
2.2. установяване на цветовата гама, контраст и яркост;
2.3. различаване на формите, на контура на обекта.

3. разпознаване–предполага формиране на сетивен образ на възприя-
тието(знак – преминаването забранено)и отнасянето му към определен клас 
обекти (това е пътен знак).

4. декодиране – разшифроване смисловото значение на знака на семан-
тично равнище.

Разбирането е умението на субекта да определи в обекта на познанието 
главните съществени признаци, напр. при знака – „предава съобщение“, “слу-
жи за общуване“ и връзките „знак–образ“„образ – знак“.

Резултатите от усвояването ще бъдат по-добри, ако се интегрира обуче-
нието по изобразително изкуство с другите учебни предмети от същата КОО, 
напр. Музика, и се използват опорните знания от обучението по български 
език, чужди езици, математика, човекът и обществото, човекът и природата и 
др. Предстои проучване на проблема и в обучението в прогимназиалния етап.
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ТЕХНИКАТА НА ГОВОРА КАТО УСЛОВИЕ  
ЗА ИЗРАЗИТЕЛНО СЛОВЕСНО ДЕЙСТВИЕ

Евгения Ст. Иванова

SPEECH TECHNIQUES AS PREREQUISITES  
FOR EXPRESSIVE VERBAL ACTIVITY

Evgeniya St. Ivanova

ABSTRACT: This article defines speech technique as a prelude to speakers’ cre-
ativity.
KEYWORDS: speech techniques, verbal activity, breathing, vocalization, articu-
lation and enunciation, orthoepy

Красноречието се състои от думи и мисъл.
Цицерон

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 298/ 12.03.2015 г. от па ра-
граф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Понятието „техника на говора“ обикновено се свързва с характерни не-
доразумения и неточности. Неопитният актьор е склонен да пренебрегва не-
обходимостта от говорна техника – тя му се струва нещо демодирано и изкуст-
вено, противоречащо на артистизма и органиката, на творческата свобода. До-
като неопитният говорител (в т.ч. преподавател, репортер) е настроен тъкмо 
в обратна посока – той очаква техниката на говора да му предложи система от 
„хватки“, лесни за усвояване, при това с едва ли не универсално приложение, 
които могат да компенсират други качества. Разбира се, и в двата случая става 
въпрос за повърхностна ориентация в проблема или в самото понятие „тех-
ника“. Старогръцкият корен на думата означава изкуство, умение, изкусност. 
А „техническото умение“ според Гьоте предхожда всяко истинско творчество.

Всъщност техниката на говора е комплекс от слухово-говорни рефле-
кси на базата на слухово-говорния стереотип, формиран в индивидуалното 
развитие на всеки човек, но допълнително развит и обогатен с повече пла-
стически свойства, т.е възможности за приспособяване към разнообразни, 
надежедневни акустически, психофизически и комуникативни условия. Това 
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са целесъобразни поведенчески навици – умението да използваме точно, пър-
гаво и леко изразните средства на речта съобразно собствената си воля и же-
лание и, разбира се, индивидуалните си заложби.

Техниката на говора не бива да се схваща като механика на определени 
мускули, ангажирани с говорния процес. Тя се отнася преди всичко до пси-
хофизиологически механизми. Укрепването на тонуса и моторната дейност 
на съответната мускулатура е условие на техниката на говора, предпоставка 
за пълноценното осъществяване на мозъчния импулс, за превръщането му в 
говорна (гласово-артикулационна енергия). Но мозъчната заповед се предава 
по нервен път чрез сензорната схема на енграмите1, а кодирането на мислов-
но-емоционалното съдържание в словесни сигнали зависи и от владеенето 
на езика, от паметта и въображението. Техниката на говора е по-висока сте-
пен на реализация на всички процеси, които изграждат словесно-говорното 
общуване. Дори в древността, когато научните познания са недостатъчни за 
такова схващане и техниката на говора почти се отъждествява с моторната 
сръчност, това „почти“ е особено важно, защото в него се включва дарование-
то, божествената искра, „душата“. Овладявайки послушанието на мускулите 
и готовността им за действие, древните оратори и актьори интуитивно са се 
опитвали да се доближат до проявите на „душата“, разчиствайки пътя ѝ. Тре-
нировките им били много взискателни – ти изисквали голямо постоянство, 
усилия и съсредоточаване. Цицерон например твърди, че цели 30 години се е 
упражнявал само за да усвои постепенното повишаване и понижаване на гла-
са (т.нар. „Цицеронови упражнения“, които не са загубили стойността си и до 
днес). От друга страна, самият стремеж към „душата“ има и психофизиологи-
чески смисъл, така че и тогава техниката на говора не е била чисто механична 
дейност. Тя става „механична“ с повече паразитни, отколкото положителни, 
ефекти всеки път, когато я третираме като такава – когато се упражняваме, 
изключвайки интелекта и усилието да запаметим усещанията си. Разбира се, 
поетите и актьорите много повече са разчитали на божественото вдъхнове-
ние – на благоволението на музите2, докато ораторите, които не са „обладани“, 
а само по-мъдри и „по-добри“, разчитат много повече на приложно придоби-
тите умения и сръчности.

Всъщност техниката на говора се развива като дисциплина преди всичко 
в ораторското изкуство. До XVI – XVII, дори началото на XVIII век, актьорите 
черпят познания за говорните умения от древните трактати за ораторското 
изкуство. Ако изобщо може да се говори за известни различия в техниката на 
говора на актьора и оратора, те се отнасят не до принципи и механизми, а до 
приложението, до конкретния спектър на уменията и сръчностите, свързани 

1 Енграма е общо название на структурните и функционални изменения, въз-
никващи в кората на крайния мозък при въздействието на някакъв дразнител, отпе-
чатък, вътрешен запис на образите и явленията от преживяванията в мозъка, чиято 
възбуда е необходима за възпроизвеждане на спомени.

2 Платон се опитва да докаже именно това в своя диалог „Йон“.
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с различията в комуникативната ситуация, целите и задачите, естетическите 
условности и т.н. Актьорът много повече разчита на паралингвистиката и на 
компесаторните възможности на отделните поведенчески средства, актьорът 
се „превъплъщава“, докато ораторът не може да постигне целта и задачите си 
извън сферата на словесното действие. Макар че неговото словесно-говорно 
поведение (като всяко нормално човешко поведение) и неговото слово е само 
„една малка невидима частица от една огромна невидима формация“ [1:26].

Днешните методики по техника на говора са рожба на театралния опит, 
на рефлективността на театралната педагогика. Независимо от огромното им 
разнообразие (може да се каже, че има толкова методики, колкото и педаго-
зи в тази област), повечето от тях споделят един изходен принцип, непознат 
за древните гръцки и римски класици – необходимостта от овладяване и от-
страняване на паразитното психофизическо напрежение, което най-често 
се локализира в гласово-говорния апарат. От което следва, че и към „най-си-
ловите“ упражнения трябва да се подхожда с лекота и удоволствие, тогава, ко-
гато сме готови за това. А стремежът трябва да бъде не към висока оценка или 
кариера, а към това да изпитаме радостта на детето, което именно в днешната 
игра е скочило най-високо или е успяло от първия път да вкара топчето, и пр.

Основите средства на техниката на говора се отнасят до отделните етапи 
и закономерности на говорния процес, третиран предимно като звуково-ар-
тикулационно явление: дишане, гласообразуване (фонация), звукообразуване 
(артикулация и дикция) и правоговор (езиковите норми на звукообразуване-
то) [2:12].

Дишането е не само жизнената основа на говорния процес и непосред-
ствената „материя“ на гласа, а заедно с това, и именно поради това, и свързва-
що звено между всички етапи и механизми на говорния процес. Чрез дишане-
то можем да се намесваме и във вегетативните механизми на говора, тъй като 
то е едновременно вегетативен и волеви процес (несъзнателно и съзнателно). 
Чрез дишането, предвид слуховия контрол, опознаваме и развиваме качест-
вата на гласа, резонанса, без да имаме диференцирано усещане, съзнание за 
работата на мускулите, от които зависят.

Автоматизмът на дишането е безусловен рефлекс – дихателните центро-
ве се възбуждат от концентрацията на въгледвуокис в кръвта. Но изразходва-
нето на кислорода (респективно концентрацията на въгледвуокиса) зависи от 
конкретното изразходване на енергия, т.е. от психофизическото натоварване 
на поведението и от начина, по който се натоварва поведението (динамиката 
на центъра на тежестта на тялото, кои органи и мускули са най-натоварени, 
как емоциите променят ритъма на мисленето и т.н.). Практически поведение-
то определя обема и характера на дишането, така че всеки вид дишане съот-
ветства на конкретна психофизическа потребност. Но при дълбокото между-
ребрено-диафрагмено дишане се осъществява най-пълноценен газов обмен 
и затова то е естествен психофизиологически стремеж и създава усещане за 
комфорт. Това обаче не бива да се абсолютизира – в определени поведенчески 

Евгения Ст. Иванова



315
ситуации (при някои положения и натоварвания на тялото, при бременност и 
пр.) стремежът на всяка цена да се диша по този начин е неестествен и създава 
допълнително паразитно напрежение.

Гласообразуването при изправен фонационен апарат (добро състояние 
и нормално функциониране на гласните връзки) зависи от издишната струя 
(тя е „материята“ на гласа), от мозъчния импулс (мозъчната заповед), от осо-
беностите и общото състояние на нервната система, от мускулния тонус и тур-
гура на лигавицата (като фактор на резонанса, който влияе върху точността и 
яснотата на специфичния гласеж на звуковете).

Звукообразуването (артикулацията) при изправен артикулационен 
апарат и нормално протичане на дихателните и звукообразуващите процеси, 
практически зависи от качеството на енграмите, т.е. от бързото и точно пре-
даване на мозъчната заповед в границите на нормалното, и от езиковия опит 
(от активния речников фонд). Когато отделни фрази, думи, срички, звукове 
се произнасят механично или полумеханично (особено в чужд текст), без ак-
тивно да участват в мисловния процес, артикулацията е замъглена и неточна, 
колкото и добре да владеем техниката на говора. Актьорите обикновено зна-
ят, усещат, че ако не намерят мястото на всяка дума в процеса на словесното 
действие, в преследването на конкретната си задача, словото им винаги „про-
пада“, колкото и да крещят и да се „пънат“. Това е смисълът на популярната в 
театъра максима: грешките на артикулацията са грешки на мисленето.

Дикцията е естетическо равнище на артикулацията. Дикцията включва 
и оценка за пълноценното, точно и ясно произношение, което не затруднява 
партньора и създава усещане на комфорт, на удоволствие от самото общуване. 
Стремежът към естетическо равнище на артикулацията обаче понякога излиза 
от сферата на ексмоторния контрол и може да се превърне в паразитно само-
наблюдение и самолюбуване, в стремеж да се изтръгне естетическа оценка за 
качествата на говорителя извън конкретното говорителско действие. Затова, 
особено в период на обществен упадък, когато вакуумът от липсата на реално 
съдържание в ораторската реч се запълва именно по този начин, понятието 
„дикция“ се натоварва и с негативни оценки.

Правоговорът зависи от качеството на езиковия опит – как и доколко 
езиковият опит (дори при матерен език) се е изграждал в границите на езико-
вата норма и доколко допълнително получените езикови познания (в проце-
са на образованието) са интегрирани в мисловните операции и поведението, 
така че при маркирана реч да възникват леко и непринудено.

Техниката на говора като тренировъчен комплекс използва различни 
методи и подходи предвид различен културен опит, нивото на научното по-
знание, преобладаващото естетическо съзнание в обществото, личните пред-
почитания на педагога и, разбира се, предвид индивидуалните особености на 
обучаемия. Но каквито и да са конкретно възприетите методики и подходи, те 
имат обща крайна цел и общи задачи:

1. Да освободят психофизиката от паразитно напрежение, което се съ-
средоточава в гласово-говорния апарати да укрепят и тонизират ди-
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хателната и артикулационната мускулатура, подготвяйки я за пълно-
ценна моторна дейност в над-ежедневни условия.

2. Да разчистят препятствията по пътя на пълноценно протичащия ди-
хателен и артикулационен процес – вредните навици, натрупани в ин-
дивидуалния житейски опит.

3. Да развият и обогатят възможностите за по-ефективно предаване на 
мозъчната заповед (съобразно индивидуалните заложби и особено-
сти), разширявайки поведенческия опит – обхвата на комуникатив-
ните условия.

4. Да развият и обогатят вербалните заложби (по-ефективното осъ-
ществяване на връзките: въображение-мисъл-слово, мисъл-въобра-
жение-слово или слово-въобръжение- мисъл-слово), стимулирайки 
комуникативния императив.

5. Всяка проява на говорителското действие в крайна сметка минава 
през техниката на говора – от „вежливостта“ на говорителя до про-
цеса на доказателството и произвеждането на значение. Или ако си 
позволим да перифразираме Гьоте – техниката на говора предхожда 
всяко говорителско творчество.
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ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕАТРАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНО 
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IMPLEMENTING DRAMA CLASS  
IN PRIMARY SCHOOL CURRICULA

Evgeniya S. Ivanova

ABSTRACT: The socio-pedagogical significance of theatrical culture education 
for primary school students and the scale of the objective are examined here 
through several interrelated aspects: philosophical; psychological and pedagogi-
cal; and theatrical.
KEYWORDS: theater, pedagogy.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 298/ 12.03.2015 г. от 
параграф Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Глобалните промени, протичащи в българското общество, и техните 
последствия рязко изостриха необходимостта от осмисляне на съвременните 
стратегически възпитателни ориентири. На първо място трябва да се осъз-
нае, че системата на образованието не може да стане приложно средство за 
гарантиране на успех в пазарната икономика, че централно място във всяка 
педагогическа дейност заема човекът и неговата способност за саморазвитие, 
самообразование, самореализация в която и да е дейност, а така също във фи-
лософско-педагогическия аспект на творчеството като висша форма за само-
усъвършенстване на личността. На второ място трябва да се осъзнае ролята на 
театъра – едно изкуство, което пресъздава с художествени средства реалния 
живот с всички негови проблеми, при това като го разглежда от нравствено-
естетически ъгъл. От раждането на човечеството завинаги театърът ще остане 
незаменим във възпитанието на децата от всяка възраст.

Но социокултурната ситуация свидетелства за известна криза в худо-
жествено-театралната система на страната, която обхваща всички сфери – от 
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репертоарната политика до качеството на режисурата и играта на актьорите. 
В условията на рязко спадане на културното ниво в обществото и необходи-
мостта от „приспособяване“ на театралното изкуство към пазарната иконо-
мика от театъра фактически изчезна същинската класика, отстъпвайки място 
на „съвременния прочит“, приличащ повече на оскверняване на възвишените 
идеали, на тържество на примитивния битов натурализъм, подправен с по-
шлост, изпитващ удоволствие от пиперливите детайли, умножаващи се със 
съмнителни „авангардистки експерименти“ и т.н. Фактически великото из-
куство на лицедействието се свежда до нивото на обслужване на вкусовете 
на публиката, като се превръща в една от сферите на шоубизнеса. Освен това 
компютъризацията – великото достижение на човечеството – заменя за де-
цата живото общуване с театъра. А привикването на детската психика към 
компютърната автоматизация и алгоритмизацията на мисленето фактически 
изключи от нея не само творческото образно-естетическо начало, но и живото 
човешко общуване. Децата се отчуждиха от театъра независимо от предизви-
кания във връзка с пазарната икономика „парадокс“: в условията на оцелява-
не драматическият театър започна да проявява интерес към привличане на 
детето. Но пак не с цел възпитателно въздействие на подрастващите, а преди 
всичко от финансова заинтересованост.

Театралното изкуство има свои специфични цели и задачи, които опре-
делят мястото му и неговата роля в процеса на духовно извисяване не само на 
отделната личност, но и на обществото като цяло. Може би затова всяка епоха, 
всеки етап от духовното развитие на човечеството в една или друга степен се 
докосват или използват различни форми на театъра.

В много отношения свързването на театралното изкуство с педагогиче-
ския процес се оказва трудно достижима цел. От една страна, защото на актьо-
ра му липсват познания в областта на педагогиката, а от друга – защото днеш-
ният учител притежава минимални познания в областта на театралното изку-
ство. В най-добрия случай тези познания са твърде теоретични, неподплатени 
с практически представи за процеса на театралната игра. Това се дължи не 
само на липсата на достатъчна просвета, но и на недооценяването на възмож-
ностите на театъра като средство за обучение и възпитание, като средство за 
формиране на детската личност – за изграждане на определени поведенчески 
навици, на естетически вкус, за възпитание на чувствата. Това лишава учителя 
от възможността да използва театралното изкуство като средство за изграж-
дане на личността, а у подрастващото поколение притъпява едно допълнител-
но сетиво, то се лишава от едно незаменимо удоволствие.

Провокацията да изследвам проблема за използването на театъра като 
педагогическо средство в началното образование се стимулира и от факта, че 
за разлика от другите видове изкуства (музика, изобразително изкуство, тан-
цово изкуство) в България единствено театърът води началото си от училищ-
ните тържества. Това е едно уникално, чисто българско явление, което няма 
аналог в световната култура. Възрожденските учители първи осъзнават в Бъл-
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гария възпитателните възможности на театралните форми. Може да се каже 
дори, че използването на театъра като дидактическо и възпитателно средство 
изпреварва развитието му като изкуство в нашата страна. Педагогическата му 
история никога не се отделя от процесите на неговото развитие.

Макар че театърът в България води началото си от училището, и по-
конкретно, от училищните тържества, днес се наблюдава дефицит от научни 
изследвания по проблемите на училищния театър. Съществуват теоретични 
разработки (в по-голямата си част статии и изказвания), които като цяло са 
затворени в рамките на театроведския подход към спектакъла. Те са ориен-
тирани не към всестранното развитие на творческия потенциал на личност-
та по пътя на въздействието на театъра като вид изкуство, а са сведени към 
своего рода „опознавателен курс“ за спецификата и формите на професио-
нално-творческата дейност. При тези условия въпросът стои вече не просто 
за връщането на театъра в общообразователното училище, но и за необходи-
мостта театралното образование да стане задължително в масовите училища 
и равноправна дисциплина наред с музиката и изобразителното изкуство. В 
настоящата статия е направен опит да се обоснове и докаже тази необходи-
мост и да се очертаят рамките на едно фундаментално научно изследване за 
значимостта на театрално-игровата дейност в обучението и възпитанието на 
децата от ранна училищна възраст.

Социално-педагогическата значимост на проблема за възпитание на те-
атрална култура у учениците и мащабността на „свръхзадачата“ за изследва-
нето на този проблем изискват нейното съдържателно разглеждане в няколко 
взаимно свързани помежду си аспекта:

Философски аспект. Идеята за възпитание чрез изкуството съществува 
от Древността. Но докато в античната философия няма диференциация на на-
ука и изкуство, в модерната философия това е възможно.

Още Платон откроява ролята на автора, същността на изкуството и 
функциите на изкуството. Според диалога „Йон“ творчеството е проява на 
божественото. Творецът е посредник между боговете и хората, т.е. той съз-
дава не благодарение на фантазията, на въображението си, а благодарение на 
озарението. Той е говорител на боговете. В същия диалог, както и в държавата, 
изкуството възпитава, но само когато не критикува боговете, а ги представя 
идеални. Диалозите на Платон са колкото философски текстове, толкова беля-
зани с художественост. Едно поредно доказателство за взаимната свързаност 
между наука (в случая философия) и художество.

Ученикът на Платон – Аристотел – превръща изкуството в обект на оп-
исание и оценка. В поетиката му предметът, средствата, начините открояват 
целта (целта на трагедията е да се постигне катарзис). Постигането на тази цел 
е свързана с подражание.

Идеята на Платон се интерпретира от различни философи и почти 
всички философски школи се опират на нея. Схващането за изкуството като 
проява на боговете се развива от Г. Хегел като проява на абсолютната идея, 
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на абсолютния дух; за И. Кант е проява на чистия разум; за А. Шопенхауер е 
проявление на волята; Шопенхауеровата воля Фр. Ницше трансформира във 
воля за власт, воля за творческо преосмисляне и покоряване на живота чрез 
преоценка на всички ценности.

Наследството на Аристотел, Хегел, Кант, Шопенхауер и други мислите-
ли от миналото и настоящето дават възможност да се представи театралната 
култура в контекста на духовната култура на човечеството, да се обосноват 
концептуалните положения за осъществяване на възпитателно-театралния 
процес като „живот на човешкия дух“, от научни позиции да се пристъпи към 
съдържанието и формите както на самото театрално изкуство, така и на учи-
лищното театрално обучение и просвещение.

Психолого-педагогическият аспект. Хората на науката винаги са се 
стремили да общуват с изкуството. Не само заради естетическата наслада, 
която то им доставя, но и заради многостранното му въздействие върху инте-
лекта, емоцията и волята.

Както не могат напълно да се отстранят художествено-образните еле-
менти от научното мислене и познание, така не могат да се изключат от из-
куството формите на понятийното мислене. Нещо повече, редица автори в 
различни исторически епохи създадоха гениални творби, в които науката и 
изкуството като различни форми на познание показаха възможности за пол-
зотворно обединяване на научното и художественото отражение на действи-
телността. Знаменитият „Фауст“ на Й. В. Гьоте е ярък пример за такова обе-
диняване. Това произведение е плод на абстрактната мисъл и художествено-
то обобщение. Такива образци можем да намерим и в творчеството на Данте 
Алигиери, Леонардо да Винчи и Уйлям Шекспир, на Дени Дидро, Жул Верн и 
Томас Ман.

Педагогическата наука, използвайки основата същност на естетиката, 
проявява специален интерес към ролята на изкуството за развитие на духов-
ните сили на младите хора, за приложимостта му като възпитателно средство. 
Естетизацията на чувствата неизбежно рефлектира в естетизацията на нра-
вите. Няма педагози, които в своите образователни теории да не подчертават 
значението на изкуството, в частност на естетическото възпитание, за инте-
лектуалното израстване на личността. В това направление работят не само ви-
дни представители на българската педагогика (М. Герасков, Л. Димитров, М. 
Белова, Е. Петрова, Д. Гюров, Кл. Сапунджиева, Н. Бояджиева и др.), но и на 
чуждестранната (А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, Ш. Амонашвили, В. 
Сполин, М. Монтесори, Дж. Морено и др.). Техните научни изследвания поз-
воляват не само да се анализират съвременните подходи и водещи прогресив-
ни тенденции в образованието, но и съдържателно да се развият проблемите 
за формиране на личността на ученика. Проблемът опира не само до научната 
и методическата подготовка на съвременния учител, а и до познанията му в 
областта на художествената култура, което пък предопределя развитието на 
творческите му възможности, на умението му да пречупва през своето въоб-
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ражение учебните програми така, че да създаде интерес у своите ученици, да 
превърне учебния час в удоволствие и забавление. Но в досегашното учили-
ще, както твърди и Н. Бояджиева, художественият цикъл от учебните програ-
ми в най-добрия случай „се оказва безплоден поради много причини – неа-
декватни способи за преподаване, недостатъчно разбиране на значението и 
възможностите на тези предмети, недооценка на способностите на децата за 
творческото им усвояване, нисък статус на самите художествени дисциплини 
и съответно отношение на децата към уроците по изкуствата и към самите из-
куства, недостатъчно внимание към възпитанието чрез изкуството от страна 
на много родители, учители и ръководители на образователното дело“ [3:311]. 
В днешното ни технологизирано, роботизирано и компютъризирано обще-
ство науката, без помощта на изкуството, би създала личности без творчески 
потенциал, с притъпени сетивни възприятия. Макар че изкуството не е не-
посредствена производителна сила като науката, то създава духовна атмосфе-
ра, превръща обществените знания и норми в конкретни убеждения, създава 
ценностна ориентация и мотивационна система на отделната личност.

Театрален аспект. Професионалната театрална педагогика дава въз-
можност да се подходи към изследвания проблем от високите позиции, отра-
зени в трудовете на К. С. Станиславски и продължителите на неговите идеи Е. 
Б. Вахтангов, Б. Е. Захава, В. Е. Мейрхолд, както и от позициите на Г. Крейг, П. 
Брук, К. Линклейтър, С. Бери и др. В света тяхното наследство ясно показва 
особеностите и възможностите на професионалния театър за възпитанието 
на театрална култура у учениците като съвкупност от естетическа и етическа 
култура, емоции, реч, движение и т.н. То дава възможност от една страна да 
се открои ролята и мястото за театралното възпитание на различни видове 
театрално-художествени дейности – актьорска, драматургична, режисьорска, 
сценографска и т.н. От друга страна помага в разкриването на възпитателния 
потенциал на различни театрални форми за обучение – специализирани „те-
атрализирани уроци“ [5] в общообразователното училище, училищен театър, 
студия, кръжок и пр.

Най-общо казано посочените аспекти позволяват да се разгледа пробле-
мът за възпитанието на театрална култура като единство от взаимно свързани 
възпитателни пространства – театралното и образователното – и показват, че 
емоционално-образната театрална дейност и педагогическата дейност трябва 
органически да преминават една в друга.

Това изложение определя темата на мащабно концептуално изследва-
не за изграждане на единно театрално-образователно пространство в обуче-
нието и възпитанието на учениците от начална училищна възраст. Рамките на 
едно такова изследване могат да бъдат очертани по следния начин:

Обект на изследването е възпитанието на театрална култура у ученици-
те от начална училищна възраст чрез театрално-игрова дейност.

Предмет на изследването е процесът на възпитание на театрална кул-
тура като решаващ фактор за развитие на духовния свят на детската личност.
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Цел на изследването е да се обоснове съдържанието и формата на теа-

трално-игровата дейност в началното училище от позициите на класическите 
теории на познанието.

Задачи на изследването:
1. На основата на теоретически анализ на философската, психолого-пе-

дагогическата и театроведската литература да се изучи значението и специ-
фиката на въздействие на театъра като компонент от процеса за личностно 
развитие на ученика.

2. Да се анализира съвременното състояние на проблема за ролята на 
театрално-игровата дейност в обучението и възпитанието на учениците от на-
чална училищна възраст.

3. Да се определят педагогическите условия за възпитание на театрална 
култура у малките ученици като необходимост, като съставна част от възпита-
нието на техния философско-художествен мироглед.

4. Да осъществи експериментална проверка за възпитание на театрална 
култура в условията на театрално-образователно пространство, насочено към 
развитие на фундаменталните способности на детската личност.

Хипотеза на изследването – възпитанието на театрална култура у учени-
ците от начална училищна възраст ще бъде осъществено, ако:

– бъде определено значението и спецификата за въздействие на театъра 
като необходим компонент от процеса на личностно развитие на уче-
ника;

– съвременната методологическа култура на педагога и съдържание-
то на театралното възпитание бъдат основани не само на опита на 
изтъкнати майстори в театъра и достиженията на педагогическата и 
театроведската науки, но и на същността на театралната педагогика, 
в т. ч. „системата на Станиславски“, „ядрото“ на която се явява исто-
рически предопределеното възпитаващо предназначение на театъра 
като процес на формиране на човешкото от човека;

– в основата на активното въздействие върху учениците чрез театрал-
ното изкуство стои създаването на педагогически целесъобразно теа-
трално-образователно пространство, предпоставка и цел на което се 
явяват разкриването на хуманната същност на театъра;

– реализацията на модела за единно театрално-образователно прос-
транство обедини всички образователни институции в развитието на 
същинските сили и фундаментални способности на малките ученици.

Теоретическата значимост на едно такова изследване ще бъде насочена 
към:

1. Разработване на теоретически модел за организация на целесъобраз-
но театрално-образователно пространство, насочено към развитие на фунда-
менталните способности на детската личност и базиращо се на принципа на 
органическото взаимопроникване на театрално-игровата дейност, семейство-
то и училището.
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2. Театралната култура на учениците да се разглежда като част от из-

граждането на техния философско-художествен мироглед. В този смисъл 
трябва да се разшири и методологическата култура на педагога в областта на 
театралното изкуство. „Системата на Станиславски“ да се разглежда като част 
от теорията на познанието.

3. Педагогически обосновано ръководство и насоченост на субективно-
то тълкуване на целите и задачите на театралното възпитание влияят на дина-
миката на художественото и естетическото развитие на ученика. Това може да 
има отражение в самостоятелната му творческа дейност. Нещо повече, може 
да способства и за развитието на първоначален професионален интерес у уче-
ниците.

Използването на театрално-игрова дейност в учебно-възпитателния 
процес ще бъде резултатно, само ако учителят познава задълбочено твор-
ческите процеси на драматическото изкуство и ако е способен да анализира 
обществено-възпитателните му функции съобразно съвременните условия. 
Това предполага анализиране на основните тенденции за използване на теа-
търа като педагогическо средство и установяване на допирните точки на теа-
тралните с педагогическите теории и системи за обучение и възпитание. Един 
сложен проблем, още недостатъчно изследван в науката; проблем, към който 
много от педагозите се отнасят със скептицизъм.
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ДЕЛЕГИРАНЕТО НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  
В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТНИЯ ЕКИП

Евгения Цв. Петрова

DELEGATION AND LIABILITIES  
MANAGEMENT PROJECT TEAM

Evgeniya Tsv. Petrova

ABSTRACT: The article regarded the issue of delegation of powers by the Direc-
tor teachers to work on projects. Justified is the importance of the topic. It marks 
the significance of managerial talent management experience and maturity of 
the team to proceed to the delegation. Introduced a small part of the survey done 
in connection with a dissertation. It covers teachers from several cities, working 
on projects. Has analyzed the status of the respondents and the importance of 
results.
KEYWORDS: delegation, projects, education, team operations manager, 
contractor, skills.

В съвременния период на динамично развитие на икономиката, съвсем 
естествено е и образователните политики да бъдат насочени към подготвяне 
на хора, годни за пазара на труда. Затова в стратегия „Европа 2020“ се говори 
за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Пътят към него минава през 
реформите и модернизацията на образованието и педагогическите подходи. 
Европейската комисия отделя милиарди евро за разработване на политики в 
тази сфера и реализирането им чрез образователни проекти. В контекста на 
политиките в тази посока е от изключително значение учителите да са гото-
ви да поемат предизвикателството. Те следва да бъдат мотивирани да се об-
разоват и квалифицират допълнително така, че да бъдат уверени и полезни 
в своята дейност. Програма „Учене през целия живот“/2007 – 2013/ даваше 
големи възможности за това, но новата „Еразъм плюс“/2014 – 2010/ има по-
големи амбиции. И в двете обаче присъства проектно-базираното обучение и 
квалификацията на екипа. Работата по проекти дава възможност да се придо-
бият и тренират важни компетенции, които са необходими в професионална-
та практика, но са и полезни в личния живот – целенасочена работа, работна 
дисциплина, практическо мислене, работа в екип[4]. Разработването на един 
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образователен проект изисква много знания, мотивация, педагогическа ми-
съл. Изпълнението на тези проекти е много тясно обвързано с уменията за 
общуване, за планиране, за работа в екип и творческата активност на учители 
и деца. Управлението им изисква отличен мениджърски усет и качествена ра-
бота в екип. Координаторът проследява цялата работа по проекта. Той може 
да бъде директорът, а може и активен учител, посочен от ръководителя и еки-
па. Координаторът трябва да се справя ефективно с променящи се приори-
тети на образователната институция, страховете на своите ръководители, да 
отстранява конфликти и намира оптимален баланс между противоположните 
въздействия[2, с. 116]. Той се нуждае от ентусиазъм, въодушевление и желание 
за тежък труд, а да се противопостави на възникващи проблеми.

В хода на постигане на целите, планирането и осъществяването на всяка 
една заложена или допълнителна дейност, ръководителят трябва да бъде гъв-
кав и с усет за това кой би се справил най-добре с конкретната задача. Макар 
с една професия, всички участващи учители имат различни стилове на рабо-
та и общуване, компетенции и интереси. Директорът не трябва да поема сам 
цялата работа, защото това ще пречи на преките му ежедневни задължения, 
от една страна, и от друга, би придало на авторитета му авторитарен привкус. 
Затова той трябва активно да работи с екипа си така, че всеки един от хората 
да бъде способен да отговаря и следи за изпълнението на конкретна задача. 
Делегирането се осъществява съобразно принципа за неразделност на власт 
и отговорност. Ръководителят може да делегира своите права, но не може да 
делегира своята отговорност. Въпреки че делегира права, той продължава да 
носи отговорността за крайните резултати. В процеса на делегирането трябва 
да се уточнят :

1) ресурсите (материални, финансови, трудови), които се предоставят и 
при какви условия може да се разчита на допълнителни;

2) границите в които могат да се упражняват правата;
3) отговорността, която носи, ако не се постигнат предвидените резул-

тати;
4) границите, в които един сътрудник има право да греши.[6]
Делегирането е подходящо за хора, които са самостоятелни и успява-

щи, компетентни и решителни хора, които не се нуждаят от особени насоки 
и които умеят да се подкрепят сами [1, с. 46]. Най-добрите изпълнители не 
се нуждаят от кой знае какъв надзор и оценка, тъй като знаят, че се справят 
добре[пак там]. Едно от важните умения на лидера е да умее да постави диа-
гноза на ситуацията преди да действа, от способността да прецени дали слу-
жителите му притежават уменията и опита, необходими за успешно справяне 
с поставените им задачи и дали искат да вярват, че се справят с тях. Делегира-
нето на права и задължения е лидерски стил, за който се искат знания, умния 
и смелост.

Във връзка с изследването ми като докторант в периода ноември 2014 – 
феврари 2015 г. направих повече от 200 анкети с учители и директори от дет-

Делегирането на права и задължения в управлението на проектния екип
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ски градини. Обработката им изисква физическо време, затова в тази статия 
ще се спра на един то въпросите, като отразя 20% от общия брой анкетирани, 
което означа 45 анкети. Те са направени в различни по големина детски гради-
ни в Смолян – 10 броя, Велико Търново 6 броя, Троян – 5 броя, Видин – 7 броя 
Тервел – 17 броя. Невключените в настоящата извадка направени анкети са 
от Плевен, Добрич, Силистра Шумен и др. Всички анкетирани са жени. Както 
става ясно част от тях работят в областни градове, други в по-малки градове. В 
анкетите от Тервел са посочени и села, тъй като детското заведение включено 
в изследването, има филиали в такива населени места. Детските градини са 
средно големи – 4–5 групни. Възрастта на анкетираните е в по-голямат си част 
над 50 години и това са 53% от представената извадка. Други 36% са между 41 
и 50-годишни, а само 9% са на възраст между 26 и 40 години. Един учител (2%) 
е на възраст под 25 години. Тази картина представя като цяло тенденцията в 
общонационален план. Стажът на анкетираните е почти по същия начин про-
порционален – 60% са работили тази професия над 25 години, 22% са учите-
лите със стаж между 15 и 25 години. Младите педагози и тук са малцинство – 
11% са със стаж от 5 до 15 г. и само 7% до 5 години.

Фигура №1. Стаж на анкетираните

Предвид законовите уредби за заемане на длъжности, обясним е фактът 
защо само един е младши учител, а 29 са старши такива (64%). Анкетирани са 
още 9% главни учители и 7% директори. В извадката има анкетиран и един 
психолог към детска градина. На позиция „учител“ са 11%.

Магистри са 62%, а бакалаври – 38%. Специалисти няма. Това показва, 
че попадналите в анкетното проучване имат необходимите знания и квали-
фикация, за да отговорят компетентно и задълбочено на въпросите. С техния 
професионален ценз е свързан и въпросът с наличието на професионално-
квалификационна степен. 51% са отговорили, че нямат такава, 18% са с пета 
ПКС, 2% са с четвърта ПКС, 2% – с трета ПКС, 18% имат придобита втора ПКс 
и 9% притежават първа такава.

Евгения Цв. Петрова
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Фигура №2. Професионално-квалификационна степен на анкетираните

От представените данни става ясно, че учителите, участвали в изследва-
нето, са в голямата си степен опитни, с формирани критерии и с задълбочени 
наблюдения.

На зададения въпрос „Директорът на Вашата институция делегира ли 
права“, в контекста на проектната работа, резултатите са очаквано положител-
ни. Причината е, че работата по поректи изисква екипност, доверие, желание. 
Освен това работещият по европейски образователни проекти директор има 
по-широк поглед върху работа та на колегите си от други страни и се стреми 
да ползва добрия опит. 64% от посочената бройка анкетирани са отбелязали, 
че техният директор често делегира права и задължения, свързани с проектни 
задачи. 18% споделят, че това става понякога и още толкова не могат да преце-
нят. Нито един не е отбелязал, че директорът никога не делегира права. Това 
е твърде добра тенденция за управлението на учебните заведения. Показва 
съвременен и модерен мениджмънт. В почти всички детски заведения, вклю-
чени в изследването, преобладават отговори „често“. Само в анкетираните от 
Смолян има почти равенство между отговорите „често“ и „понякога“. Вероят-
но това се дължи на стила на самия директор.

Фигура №3. Делегиране на права и задължения в проектната дейност

Делегирането на права и задължения в управлението на проектния екип
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Като цяло в лични разговори участващите в изследването споделят, че 
директорите стават по-отворени към делегирането в работата по образова-
телни проекти. Самите екипи са по-опитни и могат да поемат това предизви-
кателство.

Важно е да отбележим, че тук става въпрос за функционални задълже-
ния, свързани с планиране, организиране, провеждане и контрол на опреде-
лени дейности по образователни проекти. Може също и за времето на целия 
проект.

Активността на детските заведения и включването им различни про-
екти и инициативи, както на местно, така и на национално и международно 
ниво, е от съществено значение за подобряване организаторските, комуника-
тивните и творческите способности на педагозите. Подобрява се работата в 
екип, микроклиматът в повечето случаи. Самочувствието също от възмож-
ността да съпоставят и представят своите добри практики. Дейностите дават 
възможност за изява и развитие на ръководни умения. Затова делегирането на 
права и задължения в такива екипи е по-лесно и работи в полза на целите на 
детското заведение. Това е едно от европейските измерения в реформирането 
на работата на нашите образователни институции така, че те да бъдат по-от-
ворени към новото и отговарят на изискванията на съвремието.
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ABSTRACT: Innovation is one of the most interesting issues in recent years. When 
looking at the dictionary meaning of innovation;Innovation, social, cultural and 
administrative environment means the introduction of new methods. Webster de-
fines innovation as a new and different conclusion. In Turkish, innovation, renewal 
to be met with words such as to encourage them to consider the meaning to be 
expressed with a single word is too large. On the other hand, lead to innovation 
and renewal of the meanings of the concept of innovation outside with the keyword 
associations. Therefore, it is considered as a technical innovation and just the word 
“technology” in the word in our language as it is you have the benefit of negotiating. 
Compared with the use of innovation in communication Sciences, especially the so-
cial media is full of examples of important and beautiful work. In recent years, both 
the speed of communication and the effect social media has increased incredibly.
In this study, the speed of technological innovation and social media the ability to 
reach millions of people simultaneously and in Turkey will be examined in terms 
of the characteristics of important case studies will be analyzed. The purpose of 
the study the phenomenon of innovation from the perspective of communication 
analysis and a thorough analysis of innovative communication features. Especially 
lately, social media elements such as Twitter and Facebook simultaneously, the or-
ganization that provides thousands of people the election period in Turkey consti-
tute the most important examples of innovation with recent events in the sample. 
Located in different cities of the country to take action that enables thousands of 
simultaneous in this situation with all the variables will be analyzed.
KEYWORDS: Communication, thinking, social media, education

Communication on Innovation and innovative thinking
Nowadays, communication was much easier today due to technological pro-

gress and accelerated. Mobile technology has eliminated the spatial limitations. 
World’s instant communication can take place from one end to the other. Gösrel 
sharing all kinds of audio can be realized. Independent of time and space that
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Innovation process, economic and social benefit is defined as the conversion 

of the information. Therefore, the technique is a whole made up of economic and 
social processes. Desire for change in individuals and society requires a culture that 
is synonymous with innovation and entrepreneurial spirit of openness. Individuals 
with innovative thinking culture reveals new ideas.

Innovation Process
Innovative Thinking How does it occur?  (Http://gelisenbeyin.net/inovasyon.

html) innovative thinking, new, different and produce different ideas and bring those 
ideas to life. This could be a solution to a problem with the idea, you can prevent the 
emergence of a new problem or issue can prevent the birth of new problems. There is 
an expectation in innovation. Idea undergo life. Effect should create a cause.

İnovatik thinking also improves the inovatik culture. Here are the terms of 
these features when Social Media is the Internet’s most innovative ideas. In other 
words, the Internet’s innovation is social media. Social media, on the internet of peo-
ple, can communicate instantly with each other, inter active, the views are shared by, 
which express themselves, audiovisual

SOCIAL MEDIA IN THE INNOVATIVE THINKING  
EXAMPLE ON THE SITUATION
The scope of Method, Objectives and Limitations of this study aims to ana-

lyze the innovative thoughts example in the social media. Area where most found 
their innovative ideas example in the social media are Facebook and Twitter. There-
fore, especially in the days when Parliament elected in general elections

2. The Sample of the Research
The sample is, the people who were selected as all of Turkey. Everyone in-

volved in innovative thinking detected in the samples were counted in the survey 
universe specified date.

3. Results
Turkey in June 7 Parliamentary elections that took place in the history of the 

2015 election centers and voting used in the early morning hours in places that have 
been identified in response to the people who go to vote for the plate tools and creat-
ed panic, can be played on all at the same time on suspicion of vote Turkey launched 
social media “in vehicles without license plates? Tires Blow, “both on Facebook and 
Twitter at a time that the passed-in titles in the millions.  A total of 50 provinces 
millions of people seen in the images below, by activating the tires is an example of a 
transaction that causes inovativ thought Dade Police may have uncovered. It is a new 
and different, thinking, thought, action. Research images included below. Also just 
below the images located in social media messages.

Eda Balkaş, Nesrin Tan Akbulut
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SOCIAL MEDIA HAS BEEN MOBILIZED: ‘ NO LICENSE 
PLATE? TIRES BLOW! ‘HTTP://WWW.TARAF.COM.TR/
GUNCEL-HABER/SOSYAL-MEDYA-SEFERBER-OLDU-
PLAKASİZ-Mİ-LASTİKLERİ-PATLAT/

7 June 2015 15: 58 Category: Headlines
Irregularities in the voting process in the general election debate, while voting 

in unmarked vehicles to choose choice was tough: #lastikleripatlat
7 June 2015 general election was marked to unmarked vehicles, the phenome-

non.Faced with the strong reaction and thought to be pre-election move tools, social 
media is being address through address to decipher.

ADALETİN BİTTİĞİ YERDE ANARŞİ BAŞLAR ! #LastikleriPatlat (TIRES 
BLOW)

Yanıtla, Retweetle, Favorilere ekle, Daha fazla

 

• RETWEET1.670

Innovation in communication science with casestudy from Turkey
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! #LastikleriPatlat TIRES BLOW
ON FACEBOOK AND TWİTTER
456.000 People These are the examples how they communicate each other 

via Twitter and Facebook
@sokakharekati ERKEN BAŞLAMADINIZMI PİÇ KURULARI YALNI LAS-

TİK KESERKEN ARKANI KOLLA AYNI BIÇAKLA KABAK GİBİ OLMAYASINIZ 
LASTİKLERİ PATLAT Blow Tires

1.  l  7 Haz
@sokakharekati matematik olarak oyların yanlış girilmesine gerek yok. o oylar 

hepten kaybolsa baraja negatif etkisi daha fazla Blow Tires
2.
@sokakharekati @deniz_tav onlar internetten arkadaslar az bi arastirin da 

sonra utanmayalim ;) http://ericpetersautos.com/2012/07/17/flat-tire-reboot/  … 
http://www.haber48.com.tr/haber/istanbulunlastikpatlatmatimleri-88031.html …

0 retweet0 favori
@kirkiki @sokakharekati benim arabam ayazagada bulamazlar yea;)
@sokakharekati gel benimkindede plaka yok sıkıyorsa gelin
0 retweet0 favori
@sokakharekati bari siz yapmayın yahu. resimler sahte #SandığınaSahipCık 

#lastikleripatlat pic.twitter.com/Kl0Igpl6Lw
“@sokakharekati: ADALETİN BİTTİĞİ YERDE! #LastikleriPatlat pic.twitter.

com/0ID5ta1XLD”
@sokakharekati @adnanbulutt tek lastik olmaz ama? Stepne var sonucta. Ama 

2 ya da 3 tane yedegi yoktur misal :)
@sokakharekati @VeganTurkiye anarsi olsaydi o arabalari yakardi
@sokakharekati helal olsun

Eda Balkaş, Nesrin Tan Akbulut
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4. Conclusion
Parliamentary elections held on June 7, 2015 during social media initiated 

through the unmarked vehicles for fear of the vote plays “Tires Blow” movement 
only in 20 minutes, all located in different cities in Turkey in unmarked cars in the 
school yard of tyres is an example of an innovative thought the subject was immer-
sed. Analysis can be carried out more detailed and expanded universe. This work 
is important to the realization of innovative ideas is an example, status detection is 
facing.
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ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВЕДУЩЕЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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PREEMPTIVE EDUCATION AS A LEADING TREND  
IN THE PROFESSIONAL REALIZATION OF GRADUATES
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ABSTRACT: Modern requirements to vocational training of students and grad-
uates means achieving an integrated end result of education. The right combina-
tion of competence building approach and the preemptive nature of education 
contribute to more effective professional fulfillment graduates. In this connection 
it is necessary to competently and purposefully combine learning process in high 
school and at work, and to involve employers the process of practical training of 
students and graduates.
KEYWORDS: Preemptive education, competence building approach, students 
training, ggraduates in finding employment

Современные требования, предъявляемые к профессиональной подго-
товке студентов и выпускников вузов предполагают достижение интегриро-
ванного конечного результата образования. В этом качестве рассматриваются 
сформированность у студентов ключевых компетенций как единства обоб-
щенных знаний, умений, навыков и готовности к решению больших групп 
задач от личностных, социальных, также и специальных профессиональных 
компетенций, которые и являются показателями владения собственно про-
фессиональной деятельностью на соответствующем высоком уровне, готов-
ности к инновациям в профессиональной области. Данные требования к сту-
дентам и выпускникам прописаны в федеральных государственных образова-
тельных стандартах высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), 
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а также предъявляются к ним кураторами практик в организациях и органах 
власти, работодателями.

Если мы проанализируем основные категории в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» [Федеральный закон…] мы уви-
дим, что в понятиях «образование», «квалификация», «профессиональное 
образование», «практика» везде обязательно указывается на компетенции 
(статья 2 Закона). Также, в статье 73 указывается, что «Профессиональное об-
учение направлено на приобретение лицами различного возраста професси-
ональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудовани-
ем, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 
средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, 
классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без из-
менения уровня образования». В статье 76 говорится о профессиональной пе-
реподготовке и повышении квалификации.

Соответственно мы понимаем, что важным направлением профессио-
нальной подготовки студентов является овладение ими соответствующими 
и необходимыми компетенциями, т.е. теми знаниями, умениями и навыками, 
которые помогут им в дальнейшем трудоустройстве, выполнении должност-
ных обязанностей, адаптации на рабочем месте и др. Значит с уверенностью 
можно говорить о том, что сегодня важным концептуальным моментом в под-
готовке студентов и выпускников является признание значимости компетен-
ции в комплексе успешной реализации профессиональной деятельности. Если 
раньше, в рамках знаниевого подхода, основной акцент делался на прочные 
знания студентов, то сейчас все большее распространение получает компе-
тентностный подход, который предлагает уделять особое внимание формиро-
ванию профессиональных компетенций [Гречин Б.С].

В связи с этим, трудно не согласится с высказыванием К.К. Колина о 
том, что в современных условиях динамического развития цивилизации вся 
система образования должна быть ориентирована на будущее, на новые усло-
вия жизни и деятельности людей в информационном обществе и, что основой 
целью национальной доктрины России в сфере образования должна стать но-
вая парадигма опережающего образования [ Колин, К.К].

Актуальность и важность развития опережающего высшего професси-
онального образования обусловливается особенностями экономики знаний, 
являющейся основой информационного общества. Доминирующая на совре-
менном этапе развития цивилизации экономика знаний базируется на таких 
факторах производства, как знания о прогрессивных научных достижениях и 
эффективных инновационных технологиях.

Опережающий характер образования означает нацеленность на про-
блемы будущей постиндустриальной цивилизации, развитие творческих спо-
собностей человека и его умение самостоятельно принимать ответственные 
решения в условиях неопределенности.

Опережающее профессиональное образование целенаправленно гото-
вит специалистов к работе в информационно насыщенной среде, требующей 
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от людей повышенной ответственности, более широкой и вместе с тем более 
гибкой общеобразовательной базы, подлежащей непрерывному обогащению и 
развитию. Опережать – значит быть способным к постоянному, целенаправ-
ленному и систематическому усвоению системы знаний, умений, навыков, цен-
ностей, отношений, ориентации, норм поведения, способов и форм общения.

Идея опережающего образования выдвинута в России и начала активно 
обсуждаться в научной печати, а также на страницах российских газет с 90-х 
гг. XX в. Как достаточно полная и научно обоснованная концепция она была 
впервые доложена на II-м Международном конгрессе ЮНЕСКО «Образова-
ние и информатика» в 1993 г. [ Колин, К.К]. Суть этой концепции заключается 
в перестройке содержания и методологии учебного процесса во всех звеньях 
системы образования так, чтобы она оказалась способной своевременно го-
товить людей к новым условиям существования, давать им такие знания и 
умения, которые позволили бы им не только успешно адаптироваться в новой 
социальной и информационной среде, но и активно воздействовать на нее в 
интересах сохранения и дальнейшего гармоничного развития человеческого 
общества и окружающей природы.

Ориентируясь при подготовке студентов на такое направление образо-
вания, приоритетными являются: практическа действенное, конструктивное 
мировоззрение; модернизированные научные и технические знания, способ-
ность ориентироваться в новейших технологиях; информационная грамот-
ность; стойкая склонность и способность к напряженному продуктивному 
труду и переменам видов труда; навыки коллективной трудовой и познава-
тельной деятельности; высокая культура труда; склонность и способность к 
непрерывному образованию, к сотрудничеству с поколениями; умение кор-
ректировать свою деятельность, готовность к трудностям и испытаниям, спо-
собность справляться с противоречиями действительности и др.

Логичным продолжением после окончания вуза для выпускников ста-
нет повышение квалификации как одна из составляющих опережающего про-
фессионального образования, ориентированного на непрерывный характер.

Главный аргумент для развития опережающего профессионального об-
разования состоит в том, что система образования, которая всегда являлась 
важным цивилизационным фактором не должна развиваться спонтанно. Она 
должна иметь исключительно грамотно-продуманную стратегическую ориен-
тацию с учетом долгосрочных целей развития страны.

Эффективное сочетание компетентностного подхода и опережающего 
образования позволит выпускникам быть максимально конкурентоспособ-
ными на рынке труда, способными решать сложные задачи, использовать по-
лученные умения и навыки в реальной практической ситуации, быть способ-
ными на креативный подход в работе.

Следует, однако, отметить, что одной из наиболее распространенных 
проблем среди выпускников (не по всем направлениям подготовки) являет-
ся проблема отсутствия практического опыта подготовки, несмотря на то, 
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что обязаны проходить практику в соответствующих организациях. Соот-
ветственно, студенты в период прохождения обучения должны заниматься 
активным изучением самого предмета их образования, а также освоением 
практических навыков профессиональной деятельности. Как правило к ним 
предъявляются требования к фундаментализации их знаний, способности к 
инновациям, расширению сферы деятельности, готовности к постоянному 
самообучению, знанию требований профессиональной этики и готовности 
поступать в соответствии с этими требованиями, готовности к диалогу на ос-
нове ценностей гражданского демократического общества, владению основ-
ными способами и средствами информационного взаимодействия, получе-
нию, хранению, переработке, интерпретации информации, наличию навыков 
работы с информационно-коммуникационными технологиями; способности 
к восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения и др. В связи с этим студенты должны не только 
знать базовые части циклов обучения, но также обладать профессиональны-
ми компетенциями. Чтобы избежать неприятных последствий при приеме на 
работу, работодатели должны проводить довольно жесткий предварительный 
отбор для того, чтобы иметь правильное представление о профессиональной 
ориентированности, уровне подготовки и трудовом потенциале будущих ра-
ботников.

Одним из главных направлений кадровой политики на современном 
этапе социально-экономического развития является привлечение и закрепле-
ние на предприятии молодых специалистов – выпускников высших и средних 
специальных учебных заведений, соответствующих требованиям работода-
телей. Актуальность набора молодых сотрудников обусловлена, во-первых, 
«старением» персонала организаций, а во-вторых – повышением динамично-
сти внешней среды (как известно, молодежь мобильна, быстро и легко обуча-
ема, полна идей и готова к нововведениям). Однако мало привлечь к работе 
перспективных сотрудников, не менее важно удержать ценные кадры, закре-
пить их на предприятии [Миляева, Л.Г., Волкова, Н.В]. К сожалению, поло-
жительный опыт управления процессом адаптации молодежи к труду, нара-
ботанный на советских предприятиях в 1970–1980-х гг., за годы перестройки 
был утрачен, в связи с чем «текучесть» данной категории кадров достаточно 
высока [Волкова, Н. В.].

Для решения этой проблемы в России были определены приоритетные 
направления государственной молодежной политики на среднесрочную пер-
спективу в следующих документах:

– Стратегия государственной молодежной политики в Российской Фе-
дерации на период до 2016 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. No 1760-р;

– Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. No 1662-р;
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– Основные направления деятельности Правительства Российской Фе-

дерации на период до 2012 года, утвержденные распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 ноября 2008 No 1663-р.

Федеральная Целевая программы «Молодежь России» на 2012-201 годы 
и др. документы.

В соответствии с поручениями Президента РФ Пр-911 от 8 апреля 2011 
года и Пр-1315 от 11 мая 2011 года, от органов управления образованием тре-
буется введение показателя, характеризующего трудоустройство и работу по 
специальности выпускников учреждений профобразования, который должен 
отслеживаться по выпускникам образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования в течение не менее трех лет после окончания об-
учения. Для этого вузы должны предоставлять соответствующую информа-
цию, отслеживая вопросы трудоустройства выпускников. В этих же целях для 
реализации поручений Президента РФ в вузах должны быть созданы условия 
для трудоустройства выпускников. Молодые специалисты, вступая в трудо-
вую жизнь, имеют ряд характерных особенностей. Во-первых, при трудоу-
стройстве они опираются не на опыт, а на полученные теоретические знания. 
К сожалению, не больше 30% выпускников на сегодняшний день могут похва-
статься практическим опытом работы по специальности к моменту получе-
ния диплома, остальные же 70% выпускников либо не имеют вообще никакого 
опыта работы, либо работали не по специальности. Отношение работодателей 
к такой ситуации не однозначное. Одни, предпочитают не брать таких студен-
тов и выпускников вузов на работу, так как считают это пустой тратой своего 
времени, другие же, наоборот, рассматривают молодых специалистов как по-
тенциал, ведущий к дальнейшему развитию производства или предприятия. В 
2015 году в соответствии с протоколом заседания Межведомственной рабочей 
группы по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов Рос-
сийской Федерации Министерству образования России совместно с заинтере-
сованными федеральными органами исполнительной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, образовательными ор-
ганизациями поручено организовать работу по содействию трудоустройству 
выпускников образовательных организаций высшего образования и профес-
сиональных образовательных организации, в том числе обеспечив индивиду-
альный учет и разработку перспективных планов профессионального разви-
тия. В целях исполнения указанного поручения необходимо активизировать 
работу образовательных организаций по представлению информации по 
мониторингу и прогнозированию трудоустройства выпускников. Указанная 
информация должна быть представлена образовательными организациями 
путем заполнения форм опроса в интерактивном режиме на сайте Коорди-
национно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального образования (КЦСТ) http://kcst.bmstu.ru в 
личных кабинетах сотрудников образовательных организаций высшего обра-
зования и профессиональных образовательных организаций [Координацион-
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но-аналитический центр…]. В рейтинге самых лучших вузовских центров ка-
рьеры на первом месте был указан Южный федеральный университет (ЮФУ, 
Ростовская область), на втором – Костромской государственный технологи-
ческий университет (Костромская область), Тихоокеанский государственный 
университет (Хабаровск) (Хабаровский край), на третьем – Новосибирский 
государственный педагогический университет (Новосибирская область.

К сожалению, существенная часть молодежи по окончании вузов на ос-
нове бюджетной оплаты образования, в дальнейшем, не осуществляют трудо-
вую деятельность в соответствии с полученной профессией. Молодые люди 
характеризуются неустойчивостью жизненных установок, отсутствием про-
изводственного стажа и опыта работы и, как следствие, относительно низким 
профессиональным статусом. В результате многократно увеличилось число 
лиц, которые, отучившись за счет бюджетного финансирования, после окон-
чания учреждения вуза работают не по специальности. Другие выпускники не 
могут себе найти работу вообще. Из-за перенасыщенности рынка труда более 
конкурентоспособными категориями населения молодежь является достаточ-
но выраженной группой риска.

Большинство из них привыкло жить по составленному деканатом рас-
писанию. Поэтому, получив диплом в руки и полную свободу действий, они не 
знают, куда податься, где, и главное – как искать работу.

В среднем среди молодежи в возрасте 15-24 лет уровень безработицы на 
апреле 2015 г. составил 15,1% в том числе среди городского населения – 13,8%, 
среди сельского населения – 18,8%. Коэффициент превышения уровня безра-
ботицы среди молодежи в среднем по возрастной группе 15-24 лет по срав-
нению с уровнем безработицы населения в возрасте 30-49 лет составляет 3,1 
раза, в том числе среди городского населения – 3,3 раза, сельского населения – 
2,7 раза [Занятость и безработица…].

Низкий уровень трудоустройства выпускников связан с дисбалансом 
спроса и предложения на рынке труда, с низким качеством подготовки специ-
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алистов, несоответствием компетенций выпускников требованиям работода-
теля, а также с различными социальными факторами [Комплексная методи-
ка…].

Для приведения ряда объективных характеристик, предопределяющих 
настороженное отношение к студентам и выпускникам со стороны работо-
дателей, проводилось анкетирование работодателей, в том числе работодате-
лей-баз практики Ставропольского края, Кабардино-Балкарской республики 
и Карачаево-Черкесской республики, где рассматривались вопросы, касатель-
но работы студентов и молодых специалистов (оцениваемые по 10 балльной 
шкале).

В качестве основного недостатка работодатели выделяют недостаточ-
ный уровень практической подготовки (36%), на втором месте – низкий уро-
вень общей профессиональной подготовки, на третьем месте (13%) – отсут-
ствие желания к саморазвитию и низкая производственная дисциплина, соот-
ветственно предлагают максимально устранять указанные недостатки.

Практически такая же ситуация с удовлетворенностью коммуникатив-
ными качествами выпускников, а именно способностью налаживать контак-
ты в коллективе, культурой общения, способностью выстраивать контакты 
с потребителями услуг учреждения, 36% работодателей считают ее низкой, и 
лишь 5% оценивают на 10 баллов. Анализ ответов на вопрос показал, что об-
щая удовлетворённость опрашиваемых дополнительными знаниями и умени-
ями выпускников составляет – 7,6 балов.

Отметим, что в 73% случаях из 100% при приеме на работу нового со-
трудника компания отдает предпочтение именно молодому специалисту и 
наиболее важными критериями при выборе кандидата, компания руковод-
ствуется прохождением стажировок, курсом повышения квалификации, а 
также местом прохождения производственной или преддипломной практики. 
Из профессиональных навыков молодого специалиста наиболее высоко це-
нятся глубокие знания по специальности (80,8%) и навыки работы на ПК и в 
интерфейсе современных компьютерных программ (50%).

Исходя из ответов работодателей, мы можем сделать вывод об удовлет-
воренности работодателей качеством подготовки выпускников в целом, но 
недостаточном уровне практической подготовки.

В свою очередь работодатели готовы выполнить определенные работы 
для повышения качества подготовки выпускников: 60% готовы обеспечить 
прохождение производственной и преддипломной практики студентами, 17% 
готовы предоставить своих специалистов для проведения теоретических за-
нятий студентам, 17% готовы содействовать улучшению материально-техни-
ческой базы ОУ.

Таким образом, можно сделать вывод, что грамотное сочетание компе-
тентностного подходы в образовании и опережающего характера образова-
ния приведет к более эффективным результатам профессиональной реализа-
ции выпускников вузов.
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ОБЩУВАНЕТО В СОЦИАЛНАТА РАБОТА С ДЕЦА
Екатерина Л. Люцканова, Снежана Х. Николова

COMMUNICATION IN SOCIAL WORK WITH CHILDREN
Ekaterina L. Lyutskanova, Snezhana H. Nikolova

ABSTRACT: The focus in this article is on communication in social work with 
children and in particular the importance of communication skills of the social 
worker/social pedagogue for effectiveness in helping process. We emphasized 
that the formation and the application of these skills in the learning process of 
students implies the integration of a set of techniques, basic knowledges of child 
development, personal abilities and ethical position of the student, each of which 
is important to to ensure an effective helping process.
KEYWORDS: communication, skills, social work with children, students.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 299/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Като отделно поле в сферата на социалните дейности у нас се обосо-
бява социалната работа с деца в риск в своето относително единство. Неин 
предмет са закономерностите на протичане на системно организираната и 
реализираната подкрепа и помощ за справяне с възникнали трудности или 
проблеми, изразяващи се във функционирането в социален, здравен, психи-
чен, образователно-възпитателен, икономически и др. аспекти при децата и 
техните групи и общности (без да се игнорира паралелната работа с родители 
семейства и институции). Социалната работа с деца в риск има за обект въз-
никналите трудности и проблеми при деца, поставени в определени по вид и 
степен на риска условия. Целта е посредством специфични техники, методи, 
форми, средства, дейности и организация да се създадат необходимите лично-
стни и обществени предпоставки и условия за преодоляване на възникналите 
трудности и проблеми и за постигане на устойчиво социално функциониране 
и благополучие на всяко дете [3].

Оказването на помощ се свързва със специфичен тип междуличностно 
взаимодействие, основаващо се на виждането за неговия субект-субектен ха-
рактер и това, че активността и личностните качества на социалния педагог/
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социалния работник са само една от движещите сили в помагащият процес. 
Ресурсите на социалния педагог/социалния работник като потенциал с особе-
на стойност и трябва да бъдат на необходимото ниво, за да е ефективна ока-
заната помощ. В тази насока дефинирането на необходимите и достатъчните 
професионално-личностни ресурси на социалния педагог за реализиране на 
ефективно работно взаимоотношение е все още недостатъчно добре изучен 
дискусионен въпрос [2].

Група изследователи (Н. Бачманова и Н Стафурина) [2] свързват тези 
ресурси с т.нар. „талант за общуване“ като сложно образувание, състоящо се 
от редица личностни особености, които се групират в няколко блока качества. 
Н. Радев и С Будева допълват, че „независимо от това какъв тип социална про-
фесионална дейност извършва социалният работник, уменията и знанията за 
общуването са базисни и задължителни.

В настоящия текст също се подкрепя мнението, че комуникативните 
умения в социалната работа с деца и младежи би трябвало да са сред основни-
те професионални умения, които следва да се формират у студентите от спе-
циалност Социална педагогика от гледна точка на квалификацията им. Това 
произтича от факта, че социалните работници/социалните педагози непре-
къснато се сблъскват с предизвикателства в ефективното общуване с деца. Те 
може да работят с деца от различна възраст, етнос и комункационни способ-
ности, които изискват разнообразие от умения на социалния работник.

По отношение на термините комуникация и общуване в научната лите-
ратура съществуват редица дискусии. „В множество публикации общуването 
се разглежда като информационен процес, при който в повечето случаи се 
използват еднозначно термините общуване и комуникация“ [4, с.37]. В ан-
глоезичната литература се наблюдава приоритетен интерес към комуника-
цията в процеса на междуличностното взаимодействие [4; с. 47] Според Л 
Десев (1999) комуникация и общуване са органически, неразривно свързани 
помежду си понятия. Те частично се припокриват едно друго“ [1; с. 116]. Тъй 
като фокусът в настоящата публикация не е върху понятийното им уточня-
ване, дискутирането им се свежда до уточнението, че по-нататък в текста в 
съдържателен аспект общуването „включва в себе си, освен комуникация, 
в смисъл на обмен на информация, също взаимодействие или интеракция 
и социална перцепция – възприятие и разбиране на човека“ [1; стр. 116], че 
„общуването е форма на проявление на комуникацията на социално и соци-
алнопсихологическо равнище за реализиране на целите и задачите“ [4;, с.37] 
на социалната работа с деца.

Традиционните ангажименти към терапевтичните аспекти на общува-
нето в социалната работа с деца определят посоката да се набляга на комуни-
кацията като размяна на информация, която да спомага за правото на глас и 
избора на детето в закрилата и планирането на грижата.

Съществува генерален консенсус, че ефективната комуникация е необ-
ходимо да бъде двупосочен процес и че има набор от фактори, които могат 
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потенциално да я подкрепят или да я възпрепятстват. Това включва персонал-
ните атрибуции, капацитет и компетентност на социалния педагог и на дете-
то, междуличностната динамика, влиянието на специфични аспекти на ролята 
на социалната работа, нейните задачи и по-широки социални и структурни 
фактори. Ясна е отговорността на социалната работа с деца и социалната пе-
дагогика да осигурява ефективна комуникация с децата, за да се насърчава 
участието във вземането на решения и планирането или да се помогне мисли-
те и чувствата да бъдат по-добре разбрани и управлявани. Следователно е не-
обходимо да се идентифицират същинските условия, които да направят този 
двупосочен процес ефективен, независимо от контекстуалните ограничения.

M. Lefevre, К. Tanner и В. Luckock (2008) предлагат следната рамка за оп-
ределяне на тези условия. Според тях „комуникативните умения“ най-лесно 
могат да бъдат разбрани от онези перформативни техники, наблюдавани при 
социалните работници, които „правят“ – осъществяват комуникация с децата. 
Това може да включва микро-умения като слушане, интервюиране и размяна 
на информация. Доказателствата са такива, че подобни техники на „правене“ 
трябва да бъдат подкрепени (и затвърдени) от набор от знания, ценности и 
етични задължения, емоционални и персонални възможности с цел – прео-
доляване на контекстуални инхибитори на двупосочното общуване. Тези зна-
ния, ценности и задължения, авторите дефинират като домейни на „познава-
нето“ и „какъв съм“, които трябва да се кръстосат с областта на „правенето“ с 
цел да се създадат умели практици [6].

В научната литература се идентифицират редица измерения в рамките 
на тези домейни, които се предполага, че представляват основни условия и 
умения за общуването на социалните работници с деца. В таксономията (кла-
сификацията) в табл. 1 са представени онези от тях, които са най-често комен-
тирани и доказани в литературата.

Домейни Категории Измерения
Познание Знания и раз-

бирания за …
Детското развитие
Влиянието на комуникацията върху детските консти-
туционални черти и способности
Как преживяванията засягат детето
Целта на комуникацията в контекста
Кака ролята и задачата на социалната работа могат да 
засегнат двупосочната комуникацията
Подходящи модели, подходи, методи и умения в рабо-
тата с деца 
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Какъв съм 
(1)

Ценностна 
основа – етич-
но обвързване 
с…

Третирането на децата като компетентни с право на 
участие
Подаване на информация и обяснение
Вземането под внимание гледната точка на детето
Способността да се съобразява с детските нужди и 
права
Да е дете – центриран
Анти-подтиснически подход
Основни ценности (да уважвава, да е сигурен, да спад-
ва конфиденциалност и др.)

Какъв 
съм(2)

Емоционален 
и персонален 
капацитет/спо-
собност за…

Да разпознава и използва чувствата
Да се чувства уверен да работи с детските силни чув-
ства
Да създава взаимоотношения с детето на ниво линост 
–личност
Да използва личностно-центрирани качества (емпа-
тия, конгруентност, честност, искреност, прозрачност

Правене Микро-умения 
и перформа-
тивни техники 
в…

Създаване на доверие
Темпото на детето
Използването на игри, символични, невербални и 
експресивни техники
Слушане
Индиректна комуникация
Интервюиране
Използване на разнообразие от инструменти (напри-
мер екокарти)

Таблица №1. Условия и умения за общуване

За нито едно от тях не може да се каже приоритетно, че е най-важно-
то в практиката, доколкото литературата включва разнообразие от практики, 
постановки и теоретични и философски подходи за практикуване с набор от 
акценти. Тяхното комплексно владеене обаче е от съществена важност в ра-
ботата с деца и би следвало да бъдат демонстрирани от гледна точка на ква-
лифицираността. По-надолу се коментира как усвояването и научаването им 
може да бъде включено в учебния процес.

Предполага се, че децата, техните родители и онези, които се грижат за 
тях, както и работодателите на социалните работници, трябва да очакват,че 
квалифицираните социални работници/педагози са способни да приложат 
подходящ и ефективен начин за общуване с децата. Считаме, че уменията на 
специалистите в общуването с децата трябва да е сред най-развитото и пре-
имуществено ниво в обучението на специалистите и, че трябва да има основно 
ниво на компетентност на тези професионални умения за общуване с децата. 
Без него обучението ще зависи предимно от възможностите, интересите и за-
дълженията на органите на академичната общност и базовите супервайзъри.
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Затова програмата на обучение на социални педагози трябва да е съо-

бразена с последователна стратегия за преподаване и оценяване на домейните 
„какъв съм“, „знание“ и „правене“ по отношение на комуникационните уме-
ния с деца.

Познание. Теоретичното познаване на особеностите и закономерности-
те в детското развитие е важно, първо защото е основна предпоставка за раз-
бирането как да се съобрази стила на общуване с детската възраст и етапите 
на развитие.

За да се продължи от „познаването“ към ефективното „правене“, е ло-
гично уменията да се развиват, преминавайки през базата – „какъв съм“, чиито 
измерения се отнасят към етичното задължение на дете-центрираното общу-
ване. Понякога социалните работници/педагози могат да възпрепятстват об-
щуването, когато използват методи, които са твърде възрастно-центрирани, 
фокусирани към задачите, или зависими от думите (вербално зависими), осо-
бено при работа с юноши. Дете-центрираната работа изглежда по-ефективна. 
Под дете-центрирана се има предвид необходимостта социалният работник да 
адаптира стила си на общуване със „стоте езика на детството“ (Edwards et al. 
1993) [6]. Това може да означава използването на приятни за детето методи и 
техники като игра, дейности и творчески дейности, изобразително изкуство.

Дете-центрирано също означава да е ръководена от детето в случаите, 
когато общуването се явява посредник между ролята на социалната работа, 
задачата и контекста. Особено важно е да се върви с темпа на детето, когато 
това е възможно, а не работникът да е доминиращ със собствената си програ-
ма. Това изисква време, търпение, пространство и ресурс от страна на социал-
ния работник и е предизвикателство, когато ролята на социалния работник е 
да завърши формална процедура като например „оценка“ или има други бю-
рократични приоритети, в които разнообразието от деца и техните индиви-
дуалности и ситуации много по-трудно могат да бъдат взети под внимание. 
Студентите трябва да бъдат научени на гъвкавост в адаптирането на системи-
те и процедурите, така че детето да има някакъв контрол върху двете – проце-
са и съдържанието на общуването. Бъдещите специалисти трябва да са наясно 
с важността в подготвянето на децата за тяхното участие: чрез разясняване на 
процеса, така че да могат да го разберат; в предоставянето на избори в зависи-
мост от степента на участие с място за някои компромиси и преговори, демон-
стрирайки чувство за справедливост; да предлагат подкрепа и окуражаване.

Според M. Lefevre, К. Tanner и В. Luckock (2008) „какъв съм“ (1) е осно-
вата на етиката и ценностите на дете-центрираното общуване.

Домейнът „какъв съм“ е разделен на две секции, първата от тях тряб-
ва да са ценности и етични ангажименти, които са необходими, за да се под-
крепи ефективното общуване с децата. В практиката на социалната работа се 
показва важността да се осигури детското участие не само в общуването, но 
и в оценяването, планирането, интервенциите и прегледа на процеса особено 
контекста на „властовия модел“. Този ангажимент изисква активно да се раз-
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глеждат преживяванията на децата като маргинални или изключени участни-
ци в социалната работа, свързана с ресурси и решения. С помощта на мето-
дите, включващи ролеви игри, се дава възможност на студентите да разберат, 
емпатизират и да се ангажират активно с това преживяване. Първият пример 
за такива включва студентска ролева игра и „скулптуриране“ на първоначална 
среща. Това научава студентите да могат да се поставят в позицията на де-
тето и други членове от семейството и да разберат колко силно може да се 
потисне общуването между участниците именно от структурата и динамика-
та на процеса. Вторият пример ангажира студентите със създаване на казуси 
с цел да представят потребителите на услуги реалистично. В трети вариант 
студентите имат възможност да участват в ролева игра, в която те са „децата“, 
за да помислят как децата могат да се възползват от креативни и експресивни 
методи на общуване. Това се свързва и със загрижеността към силата, която 
проявяват децата в трудни ситуации, от уменията им за самозащита (отсто-
яване и аргументиране на собствена позиция) и съответно формирането на 
такива – при необходимост. По този начин, в контекста на децата, студентите 
се препозиционират като социални актори (участници), а не като уязвими или 
разстроени клиент и логиката е да се въвлекат директно в процеса на учене и 
преподаване.

Подобни педагогически подходи търсят да развият ценностни и етични 
задължения у студентите, които ще им позволят да разпознават и адресират 
въздействието на потисничеството върху децата и да максимизират техните 
права и способности.

„Какъв съм“ (2) се отнася до личния и емоционален капацитет и въз-
можности. Този втори аспект на домейна предполага, че студентите трябва 
да бъдат научени и оценявани по посока на личностните и емоционални въз-
можности и капацитет. От таблицата се вижда, че измеренията на величината 
произтичат от редица теоретични гледни точки и най-вече психодинамична-
та и хуманистичната, и може да се позиционира като „използване на себе си“ 
(Winnicott 1996; Applegate 1997) [6]. Това се определя като поведение и отно-
шение, което зависи „повече от личността, отколкото от това което прави“. 
Във връзка с това се прави разграничение между „капацитет“ и „способност“. 
„Капацитет“ са основните характеристики, присъщи на студента, които про-
изтичат от неговата личност и/или, които са се развили у тях чрез житейски 
опит. Капацитетът може да включва студентския общ потенциал да бъде то-
плосърдечен, емпатичен, добродушен, игрив, грижовен, емоционално достъ-
пен и устойчив във взаимодействията с други хора, включително деца.

За разлика от това „способностите“ се концептуализират като усъвър-
шенствана компетентност, развитие на базисния капацитет, така че да може да 
бъде използвано по конструктивен и информиран начин в рамките на интер-
венциите с набор от деца. Остава неясно до каква степен подобна способност 
може да бъде научена чрез учебните програми от нулата или дали способнос-
тта трябва предварително да съществува поне в достатъчна степен. Понякога 
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част от тези способности просто не могат да бъдат научени, но в учебната про-
грама може да се залага оценяване на капацитета и на тази основа да се развие 
капацитетът в способности.

„Правене“ – отразено в микроумения и техники.
Сред основните специфични техники на общуване в контекста на со-

циалната работа се открива „слушането“. Това издига тезата, че е възможно 
те да могат да бъдат научени изолирано като „микро умения“, да бъдат разви-
ти по време на практиката и съответно показани и оценени. На първо място 
следва да се отбележи, че студентите трябва да са осведомени, че „слушането“ 
е оспорвана концепция. Понякога се демонстрира „активно слушане“ просто 
защото са там заради детето, чуват го и емпатизират, а детето може да опреде-
ли „слушането“ като ефективно дотолкова, дали социалният работник действа 
според изразените желания. Това провокира етичен конфликт, когато трябва 
да се балансира „терапевтичния процес“, „юридическия“ и прагматичната за-
гриженост по отношение на „чуването“ на детски разкази за злоупотреба и 
насилие.

Второ, децата не просто информират за своите възгледи (за видяното 
от тях), чувствата си и преживяванията по директен и вербален начин. Чрез 
поведението, тялото, езика и стила на взаимоотношенията им се поднася и 
неосъзнат материал (и/или нежелан) и много от него е частично или напълно 
скрит от погледа. Докато вниманието към такива чувства и динамични проце-
си може да бъде възприемано като по-малко подходящо или не толкова значи-
мо, когато детето се разглежда просто като „потребител на услуги“ с право за 
участие и избор, то от терапевтична гледна точка в социалната работа тези по- 
„дълбочинни“ процеси се разглеждат като същността на ефективна комуника-
ция и взаимно разбирателство. С други думи, емоционалното съдържание на 
срещите с децата трябва винаги да се отчита от социалните работници, които 
пък трябва да бъдат обучени така, че да могат да бъдат чувствителни към дет-
ските сигнали и да владеят влиянието им върху работата. Без това децата няма 
да се чувстват в безопасност и неразбрани.

Трето, както беше споменато вече, първостепенният режим на общува-
нето с деца е чрез тяхната игра и символични знаци. Студентите трябва да 
развиват умения за игра, активна дейност, изобразително изкуство защото 
децата, в зависимост от възрастта и условията отговарят по-добре, когато по-
добни са използвани като главни или допълнителни форми на общуване в за-
висимост от контекста и фокуса на работа. Такива методи помагат на децата 
да се чувстват комфортно, разбрани, да покажат чувствата си (Webb 2003, p. 
405) [6] и следователно получаването на информация за света на детето може 
да бъде полезна както в планирането на работата, така и за същинската тера-
певтична част.

В заключение аспектът, в който се разглеждат комуникативните уме-
ния, необходими в социалната работа с деца, предполага тяхното формиране в 
процеса на обучението на студентите. Бъдещите социални педагози/социални 
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работници е необходимо да усвоят съвкупност от техники, основни знания, 
персонални способности и етична позиция с цел – ефективно общуване с де-
цата в практиката.
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СОЦИАЛНАТА ИЗОЛАЦИЯ В ДЕТСТВОТО
Екатерина Л. Люцканова

SOCIAL WITHDRAWAL IN CHILDHOOD
Ekaterina L. Lyutskanova

ABSTRACT: Primary school children spend most of their time with their peers. 
Having in mind the importance of children‘s social interactions for their social, 
emotional and cognitive development the focus in this article is on children who 
do not interact with their peers. Such a trajectory in social development is a seri-
ous cause for concern among parents and teachers and can be a sign or warning 
either abnormal or potentially impaired socialization. The main purpose of this 
publication is to present multiple forms of social withdrawal in the early and 
middle childhood by focusing on theoretical differences between shyness, social 
disinterest and social rejection.
KEYWORDS: social isolation, social withdrawal, shy children, unsociable chil-
dren, active isolation

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 299/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Децата в началното училище прекарват 75% от времето си с връстни-
ците [5]. Акцентът в настоящата публикация е върху децата, които не взаимо-
действат с връстниците, предвид особеното значение на детските интеракции 
за социалното, емоционалното и когнитивното развитие. Такава траектория 
в социалното развитие е сериозна причина за притеснение сред родителите и 
учителите и може да е знак или предупреждение за нарушена или с потенциал 
да бъде нарушена социализация. Понятията, които засягат тази проблематика, 
са социална изолация, социално отдръпване. Основната цел в тази публикация 
е да се представят многообразните форми на социална изолация в ранното и 
средното детство, като се фокусираме върху (1) теоретичните разлики между 
срамежливост, социална незаинтресованост и социално отхвърляне; (2) връз-
ките между тези конструкти и детските социални и несоциални поведения. За 
по-голяма яснота уточняваме, че се визират децата в края на предучилищна и 
начална училищна възраст.
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Rubin и Coplan (2004) определят детската социалната изолация като 

„термин-чадър“, за да опишат процеса на отдръпване (изолиране) на дете-
то от групата от връстници чрез постоянна проява на отшелническо пове-
дение в присъствието на връстниците си. Такива социално отдръпнати деца 
избират да не взаимодействат с връстниците си (мотивацията е вътрешна за 
детето) [8]. Част от тях избягват играта с връстниците поради собствената 
си страхливост от социалната интеракция и се въприемат като пасивно-тре-
вожни. Може да бъдат определени като срамежливи с подчертан подход във 
взаимодействията да избягват конфликти. Те искат да играят с другите деца, 
но се потискат [5].

Друга подгрупа от тези социално отдръпнати деца са несоциабилните 
деца, които просто предпочитат да играят сами и предпочитат играта с обекти 
пред социалната игра. Това не означава, че има липса на умения за компетент-
на интеракция или, че имат висока отбягваща мотивация. Те нямат нищо про-
тив да играят с другите деца, но предпочитат да не го правят. Това се подкрепя 
и от изследванията, които доказват, че въпреки децата да показват индивиду-
ални разлики в предпочитанията за социални дейности, някои типове на са-
мотната игра не се свързват с ниска социална компетентност [5]. Препратката 
към социалната компетентност не е случайна.

Диференцира се още една група от деца, които също са изолирани от 
връстниците си. За разлика от горните две подгрупи обаче, причините за лип-
сата на социални интеркации са други. Става дума за процеса на активна 
изолация, където детето е отделено от връстниците си в резултат от тяхното 
отхвърляне [5]. А. Harrist и A. Zaia (1997) прибавят тази трета субгрупа на ак-
тивно изолираните деца към социално изолираните деца, защото изглеждат 
отдръпнати/изолирани от социалните интеракции. Авторите ги наричат соци-
ално неспособни деца, тъй като поради дефицитите в социалните им умения 
връстниците им ги преценяват често като социално некомпетентни в общу-
ването с тях. Те искат да играят с другите, но не намират благоразположени 
партньори [6] и са със статус „отхвърлени“ от връстниците си.

Rubin (1982) предлага разграничаване между два потенциални процеса 
(вътрешно и външно влияние), които могат да стоят зад липсата на социал-
ни интеракции при децата. Влиянието на външните фактори се открива при 
активно изолираните деца, които играят сами, защото партньорите им в иг-
рата не искат да взаимодействат с тях. Те са склонни на по-нисък контрол на 
поведението, социално незрели и по-често екстернализират проблемите си, 
например във формата на агресивност. За разлика от тях социално отдръп-
натите деца сами изолират себе си от групата от връстници под влиянието на 
вътрешни фактори [4]. Става ясно, че този общ конструкт – социална изола-
ция, се асоциира с широк спектър от негативни резултати в приспособяването 
в детството и включва няколко качествено различни субтипа на изолационно 
поведение, които включват срам, резервирано поведение, пасивно и активно 
изолационно поведение и отбягващо поведение.

Социалната изолация в детството
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Въпреки че акцентът не е върху причините за специфичните субтипове 

на социална изолация (защо децата остават извън социалните интеракции), 
дискусията за хипотетичните корени на проблема помага да се направят прог-
нози за социално-когнитивните и поведенчески корелати. Пристъпваме към 
нея (дискусията) с уговорката, че разглеждаме срамежливите, несоциабилните 
и активно отхвърлените деца като социално изолирани с основното сходство 
помежду им – липсата на социални интеракции. Налага се и уточнението, че 
не се открива в българската научна терминология понятието „социално от-
дръпнати“, но предвид смисъла, който има думата в българския език, според 
автора е подходяща да опише децата, които сами избират да не участват в ин-
теракции с връстниците си, независимо от причините. Понятия като „изола-
ция“, „отчуждение“ се отнасят по-скоро към резултата от отдръпването.

Срамежливите деца. Срамежливостта е умерено стабилна от ранното 
детство до юношеството (Fordham& Stevenson-Hinde, 1999; Pedlow, Sanson, 
Prior, Oberklaid, 1993) [4]. В социалното мильо срамежливите деца рядко ин-
циират контакт с достъпните връстници и вместо това са склонни да се от-
дръпнат от социалната интеракция. По-специално, по време на свободна игра 
проявяват сдържано поведение, което включва да гледат другите деца и да не 
са заети [4]. Те са заинтересувани от играта с връстници, но изпитват труд-
ност да създадат социален контакт, поради безпокойството, което изпитват 
в социални ситуации (Asendorpf, 1991 по R. Coplan, M. Weeks, 2010). В този 
случай подходът за избягване на приближаващ конфликт е психологическият 
механизъм, стоящ в основата на социалната изолация [5].

Срамежливостта е най-често изучаваната форма на социалното отдръп-
ване и се отнася до предпазливост и тревожност в контекста на социалната 
новост и получената социална оценка [8]. Съществува силно концептуално 
припокриване между тази срамежливост и широкия термин „поведенческо 
потискане“, което биологическо е базирано на темпераментовите особености 
при реагиране и негативните емоции в „условията на нещо ново“ (Kagan, 1997) 
[3]. Силно срамежливите деца имат нисък праг на възбудимост в централната 
част на амигдалата и демонстрират учестен пулс при най-малък стрес (Fox, 
Henderson, Rubin, Calkins, & Schmidt, 2001; Kagan,Reznick, Snidman, 1988; 
Schmidt & Tasker, 2000) [3].

Съществуват достатъчно емпирични доказателства, които свързват 
срама (от ранното детство и нататък) с вътрешни проблеми (самота, тревож-
ност, депресивни симптоми), трудности във взаимоотношенията с връстни-
ците (отхвърляне и виктимизация), други проблеми в училище (избягване на 
училището, негативно педагогическо взаимодействие между учител-ученик, 
ниски училищни постижения) [5]. Акумулираните доказателства показват, 
че срамежливите момчета са в по-голям риск от преживяване на негативни 
резултати (по-конкретно изключване от групата на връстниците) в сравне-
ние със срамежливите момичета [5]. Срамежливостта е много по-вероятно да 
бъде възнаградена и приета от родителите при момичетата. С други думи, сра-
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межливостта при момчетата е много по-малко социално приемлива поради 
наложените джендър норми и е по-голям рисков фактор за тях, отколкото за 
момичетата. По време на детството и като юноши срамежливите и социално 
отдръпнати момчета продължават да показват по-големи приспособителни 
трудности от момичетата, включително повече самота, бедни социални уме-
ния и копинг стратегии, ниска самооценка [3].

Несоциабилни деца. Много по-малко се знае за децата, които не изглежда 
да преживяват тревожност в социални ситуации, но въпреки това са очевидно 
немотивирани да търсят социалните интеракции. Тази друга потенциална при-
чина за социалната изолация е наричана несоциабилност (Asendorpf, 1990 по R. 
Coplan, M. Armer,) [4] или социална незаинтересованост (Coplan,Prakash, et al., 
2004) [3]. Това безстрашно предпочитане на уединението дълго време се изуча-
ва предимно по отношение на възрастните. Независимо от дебатите, срамеж-
ливостта и (не)социабилността се разглеждат като относително независими 
характеристики при възрастните [5]. Относно детството обаче само в няколко 
публикации се прави конкретен опит да се оцени несоциабилността като от-
делен от срама конструкт. В ранното детство несоциабилността е сравнително 
„добра“ форма на социалната изолация. В литературата се засичат предполо-
жения, че увеличаването на връзката ѝ с негативни резултати се наблюдава при 
по-големите деца (в средното детство и по-нататък), когато срамът и несоциа-
билността започнат да се преливат едно в друго. Според R. Coplan и M. Weeks 
двете форми на социална изолация остават отделни в средното детство и само 
срамът (без социалната незаинтересованост) се свързва негативно с емоции-
те и концентрацията на вниманието. Остава позицията, че срамът представя 
форми на нарушена емоционална регулация, конкретно свързани със социал-
ния страх и тревожност [5]. Несоциабилността, от друга страна, се свързва в 
негативен аспект със следното: детето следва социални цели, които са опреде-
лени и приоритетно степенувани изключително от майката.

Според Coplan и колеги (2004) социалната дезаинтересованост се свърз-
ва с темпераментовата насоченост на вниманието. Първо Jennings (1975) 
свързва насочеността на вниманието с най-приоритетната ориентация към 
обект. После Coplan (2004) докладва за негативната връзка между детската не-
социабилност и ролята която изиграва майката в определянето на социалните 
цели, предполагайки, че несоциабилните деца моделират родителското пове-
дение. По-късно Coplan, Girardi, et al. (2007) откриват, че при сравнение между 
срамежливи и социалнонеизолирани деца, несоциабилните 5 – 6 годишни деца 
по-малко се интересуват от играта и приятелството с описани хипотетични 
връстници [5]. Asendorpf and Meier (1993) пък докладват, че несоциабилните 
деца прекарват по-малко време в разговори с техните връстници (от социа-
билните деца), но двете групи не се различават във вербалното участие по вре-
ме на разговора [5]. Harrist и колеги (1997) подобно на предните откриват, че 
несоциабилните малки деца прекарват повече време сами, не се различават от 
връстниците си в социално-когнитивните си умения [6]. Тези открития под-
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крепят предположението, че несоциабилните деца не избягват връстниците 
си, а са просто по-малко заинтересувани от започването на интеракция и са 
способни да осъществят компетентна социална интеракция, когато са предиз-
викани да го направят.

Активно изолирани. Това са следващата субгрупа изолирани деца, при 
които липсва достъпът до партньорска връзка, обслужваща онази развитийна 
функция на адекватните взаимоотношения – да оформят важен социален кон-
текст, в който децата придобиват много от техните социални умения. J. Coie и 
A. Cillessen дават следните примери: Майкъл е 8 годишно дете, чиито родители 
и учител са много загрижени относно честите изблици на гняв и агресия в 
интеракциите си с другите деца. Майкъл е склонен да проявява деспотичност, 
той е доминиращ и разрушителен. Често започва бой с другите деца. Често се 
разгневява и разстройва от другите деца без адекватна причина. Като резултат 
от неговото поведение, съучениците му започват да не го харесват и с течение 
на училищните години с постоянство го избягват [2].

Вторият пример е с Шон. Друго 8 годишно дете от класа на Майкъл. Ко-
гато другите деца дойдат на училище в раздразнено настроение, Шон е лесна 
жертва за тях. Другите деца не изглежда загрижени от това, което се случва с 
него. Всъщност, другите деца често го дразнят и го изключват от игрите си. 
Когато Шон е около други деца, изглежда тревожен и често казва смущаващи 
неща, което ги кара да се чувстват некомфортно с него. В по-голямата част от 
времето другите го игнорират и обикновено е сам на площадката.

Въпреки че начинът на интеракция с връстниците е очевидно различен, 
и Майкъл, и Шон имат нещо общо: и двамата не са харесвани от връстниците 
си. Всъщност и двамата са активно нехаресвани [2].

Отхвърлянето от връстниците е изразяване на връзката между детето 
и неговите съученици. Докато индивидуалните характеристики, като агре-
сивно поведение, може да са частичната причина за отхвърлянето от групата, 
то да си нехаресван не е просто качество на личността. Това е отговорът на 
групата към този индивид и описва аспектите на взаимоотношенията между 
индивида и групата. Има също доказателства, че след като индивидът е бил 
отхвърлен един път от групата, групата е склонна да поддържа това положе-
ние. Има две нива на анализиране, включени към разбирането на социалното 
отхвърляне. Индивидуалните характеристики обикновено са основният фак-
тор за отхвърлянето при децата, но груповата динамика изиграва важна роля 
в поддържането на статуса на отхвърлен. Наблюдават се също съвпадения или 
несъвпадения между характеристиките на индивидите и групите и това е ва-
жен детерминант на отхвърлянето и приемането. Децата, които са отхвърлени 
от връстниците си, често нямат възможността да придобият социално компе-
тентни умения в интеракциите си с другите деца [2].

Заключение. Една от основните причини да се изучават произходът и 
особеностите на детската социална изолация е, че тези деца са в риск от серия 
от негативни последствия, непосредствено и за дълъг период от време. Макар 
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че не всички срамежливи деца развиват по-късни проблеми, нараства броят на 
публикациите, които свързват срамежливостта с неприспобеност по време на 
целия живот. Например в предучилищна възраст срамежливостта се свързва 
със социална некомпетентност, ниска себе-представа, тревожност, отхвърляне 
(неприемане) от връстниците, повишено внимание от учителите, академични 
трудности (Bohlin, Hagekull, & Andersson, 2005; Coplan & Prakash,2003; Coplan, 
Findlay, & Nelson, 2004; Hart et al., 2000) [3]. В началното и средното училище 
срамежливостта се свързва със самота, социално безпокойство, ниска само-
оценка (Crozier, 1995; Eisenberg,Shepard, Fabes, Murphy, & Guthrie, 1998; Prior, 
Smart, Sanson,& Oberklaid, 2000) [3]. Още повече, че силно срамежливите деца 
са в повишен риск от развитието на социални фобии по-късно [3]. Срамежли-
вите деца се определят от учителите и родителите като деца с повече вътрешни 
проблеми и преживяващи повече трудности във взаимоотношенията с връст-
ниците си в сравнение с другите две групи – несоциабилни и социабилни деца. 
Те са: в по-голям риск от отхвърляне от връстниците, интернализиране на 
проблеми (тревожност), социално неудовлетворени и по-малко харесвани от 
несоциабилните и другите деца, по-самотни.

Независимо че в средното детство срамът и несоциабилността са отдел-
ни конструкти на социалната изолираност и двете форми се свързват с нега-
тивни резултати. Изследване на Coplan, R., M. Weeks показва, че двете форми 
се различават в начина на социо-емоционалното приспособяване в средното 
детство.

Децата, които са непрекъснато активно изолирани от връстниците си, 
са изправени пред постоянни негативни очаквани, поведенчески инициати-
ви и интерпретации на поведението им от връстниците си. Подобни групови 
процеси водят до стабилност на ниската социална репутация на отхвърлените 
деца.
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ДЕТСКАТА САМОТА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Екатерина Л. Люцканова

CHILDREN’S LONELINESS IN ELEMENTARY SCHOOL
Ekaterina L. Lyotshkanova

ABSTRACT: Children‘s ability for developing close relationships and effective 
functioning among the peer group is seen as an important indicator of social 
competence and reliable predictor of adjustment later in life. This raises the need 
for constant attention, focused on children, whose relationships with peers are 
problematic and which are peer rejected. The empirical data in the scheintific 
literature shows that aggressive and non-aggressive rejected primary school chil-
dren are poorly adjusted, have academic problems and experiencing loneliness. 
The focus in this article is on school-related loneliness and social characteristics 
of children, who are lonely at school. There is no reference in this article to other 
influences that may provoke child loneliness in the family or outside of school.
KEYWORDS: loneliness, childhood, peer rejected children

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 299/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Фокусът в тази статия е върху свързаната с училището самота и соци-
алните характеристики на децата, които са самотни в училище. Не се засягат 
други влияния, които могат да провокират появата на детската самота в семей-
ството или извън училище. Чрез преглед на литературни източници се прави 
опит да се откроят особености, дерминанти и последствия.

Според P. Renshaw и P. Brown (1993) [11]отсъствието на добре разработен 
профил (модел) забавя прогреса в разбирането на етиологията на детската са-
мота. Ясно оформеният профил на самотата би обяснил не само контекст-спе-
цифичното въздействие върху самотата, но също ефекта от смекчаващите или 
влошаващите влияния отвъд контекста. Стъпка напред се прави чрез работата 
на Rubin, Le Mare, Lollis (1990), Asher (1990) [11], които предлагат модел на со-
циално развитие, в който комбинация от социални трудности произвеждат 
и поддържат висока самота по време на средното детство. Rubin (1990) пред-
полага, че социалните трудности, свързани с изолиране и потисната (забаве-
на) социална реакция могат да доведат до състояния, водещи до самота. Asher 
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(1990) предлага модел на самотата, в който няколко социални храктеристики 
се комбинират, за да предскажат нарастващи нива на самота, и по специално – 
поведение на самоизолация, бедно приемане от връстниците, няколко или 
никакви приятелства и вътрешно-стабилен атрибутивен стил. Две линии на 
изследвание допринасят за частичното обяснение на модела. Едната изследва 
поведенческите субгрупи на отхвърлените деца, а другата – атрибуционните 
подходи на бедно приетите деца [11].

Williams и Asher (1987) [11] отбелязват, че необщителните-отхвърлени 
деца получават най-голямо количество от отхвърляне от връстниците, най-
малко избори за най-добър приятел и докладват за най-високи нива на само-
та. Подобни на тези резултати получават и Boivin, Тhomassin, Alain (1988) и 
Parkhurst, Asher (по Renshaw, P., P. Brown, 1993), предполагайки, че това може 
да е комбинация от отдръпнато поведение, нисък статус и няколко или ни-
колко приятели, което се асоциира с високи нива на самота. В допълнение, 
базирано на доказателствата, че самотните възрастни са с тенденции да атри-
бутират социалните провали на вътрешни и стабилни обстоятелства и, че не-
популярните деца са с тенденция да обвиняват себе си за социалните провали 
(Sobol&Earn, 1982 по Renshaw, P., P. Brown, 1993) изследователите също изуча-
ват връзката между приемането от връстниците, каузалните атрибуции и са-
мотата. Според тях децата, които са непопулярни сред връстниците си и кои-
то приписват социалните порицания на вътрешни и стабилни причини имат 
най-високи нива на самота и социална неудовлетвореност (Bukowski&Ferber, 
1987 по Renshaw, P., P. Brown, 1993) [11].

Обикновено самотата е дефинирана като въвличане в когнитивното ос-
мисляне на недостатъчността на нечие социално или персонално взаимоотно-
шение и произтичащата афективна реакция на тъга, празнота или копнеж [2]. 
Например Parkhurst и Hopmeyer (1999) (по S. Asher, J. Paquette, 2003) описват 
самотата като „тъга или чувство на болка от изолация, която е да бъдеш сам, 
отхвърлен или дистанциран от останалите“ и се асоциира с чувството на де-
привация.

Margalit&Al-Yagon (2002) посочват, че самотата е отблъскващ субекти-
вен опит, включващи тъга и отчуждаване от хората и нещата, които са важни 
за индивида. То е различно от това да бъдеш в уединение или сам, още повече, 
че уединението може да бъде в някои случай позитивен опит [9]. Много ав-
тори възприемат представените дефиниции като количествен или качествен 
аспект на социалните взаимоотношения.

Субективното преживяване на самота не трябва да се разглежда като 
взаимозаменяемо с по-обективни характеристики каквито са опита с връст-
ниците (колко добре са приемани от връстниците, дали имат приятелии какво 
е тяхното приятелство). Например, възможно е да имаш много приятели и все 
пак да се чувстваш самотен. Или пък е възможно да си слабо приет в групата 
от връстници или да нямаш приятели, но да не се чувстваш самотен. Самотата 
е вътрешно емоционално състояние, което може силно да бъде повлияно от 
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особеностите на нечий социален живот и то не трябва да се бърка с което и 
да е конкретно външно състояние. Тъй като самотния човек не иска да е са-
мотен, самотата е нежелана, често болезнено негативно преживяване (Peplau 
& Perlman, 1982) [12]. Тя се различава качествено от усамотяването, добро-
волното или безконфликтно социално отдръпване (Asendorpf, 1990; Rubin & 
Asendorpf, 1993) [12]. Характеристиките ѝ са добре познати елементи на емо-
ционалното разбиране. Дори и малките деца притежават добри знания за сми-
съла на това да си самотен. В предучилищна възраст и първи клас успяват да 
назоват две съществени части на преживяната самота: да си сам и да си тъжен 
[4]. Децата в училище са способни да отделят усамотяването, което е „обектив-
но да няма никой около теб“ [12].

Трябва също да се отбележи, че самотата сама по себе си не е патологич-
на. Тя е действително доста нормативна поради това, че някои хора в опре-
делени моменти от живота си се чувстват самотни. Като социални животни, 
които участват интензивно в социални взаимоотношения, хората предоставят 
себе си на възможността от самота. Това може да се случи не само, когато им 
липсват текущи взаимоотношения, но дори и когато имат смислени отноше-
ния, които вземат негатвен обрат. Например самотата може да е отговор на 
раздяла, когато приятели не могат да продължат да играят. Това краткосрочно 
ситуационно преживяване на самота обикновено не е причина за притесне-
ние. Хроничната самота обаче се асоциира с различни показатели за непри-
способяване при юношите и възрастните като отпадане от училище, депресия, 
алкохолизъм, здравословни проблеми. Поне 10% от учениците в началното 
училище докладват, че се чувстват самотни или винаги или през по-голямата 
част от времето (Asher, Hymel, & Renshaw, 1984 по S. Asher, J. Paquette, 2003) [2].

Систематичното изследване на детската самота отчасти се появява на 
по-ранен етап в серия от изследвания на ефекта от обучаване в социални уме-
ния на деца, които са силно отхвърлени от връстниците си. Въпросът, който 
се поставя е доколко, децата които са на фокус в тези интензивни интервен-
ционни усилия са нещастни от ситуацията си в училище. Според S. Asher, J. 
Paquette, (2003) изследванията също са вдъхновени от работата в областта на 
самотата при възрастни [2]. Изучаването на самотата в детството предлага 
уникални възможности, които обикновено не са достъпни за изследователите, 
които изследват самотата при възрастните хора. Повечето време от детският 
социален живот преминава в затворена за целият ден среда – училището и за-
това е много по-лесно да се улови детския свят на връстниците. Присъствието 
на детските „колеги“ прави възможно да се научи за детето не само чрез изу-
чаване на самото дете, а също и чрез запитване на партньорите в общуването 
или чрез директно наблюдение на социалните интеракции на детето с негови-
те връстници. В контраст с това връзките на възрастните заемат място в раз-
личени обстоятелства и събития, и това усложнява достъпа до социалните им 
мрежи. И накрая, по-лесно е да се направи изследване в училище, отколкото 
на работното място [2].

Детската самота в началното училище
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S. Asher, J. Paquette (2003) задават въпроса „Може ли самотата да бъде 

изучена смислено при децата?“ [2], защото е логично да си помислим, че само-
тата няма много смисъл за децата, или че те не могат да дадат надеждна инфор-
мация за субективното си благополучие в този аспект. Наистина, според думи-
те на известният американски психиатър H. Sullivan, който пише за ролята на 
приятелството в средното детство, децата не могат да изпитат истинска самота 
до ранното юношество, когато се развива нуждата от интимност в контекста на 
близкото приятелство. Въпреки това, изследвания показват, че деца на 5-6 годи-
ни имат поне рудиментарно разбиране на концепцията за самотата (Cassidy & 
Asher,1992) [2]. Тяхното разбиране, че самотата включва това да нямаш никой, 
с когото да играеш и да се чувстваш тъжен, кореспондира достатъчно добре 
с типичната дефиниция за самота в литературата, където децата разбират, че 
самотата включва усамотение и депресивно чувство. S. Asher, J. Paquette нари-
чат това рудиментарно разбиране, защото децата все още не оценяват, че някой 
може да е самотен в тълпата или дори, когато е със „значим друг“ [2].

Margalit и Al-Yagon (2002) описват някои от стратегиите, които децата из-
ползват за да се справят или да избегнат самотата. Онези, при които не се на-
блюдава често да изпадат в състояние на самота се наблюдава тенденция за ак-
тивно търсене на социални контакти и приятели или си намират самостоятелна 
работа като упражнения, учене, работа, четене, игра на компютър или слушя-
не ня музика, когато се чувстват самотни. Самотните деца със силно изразена 
ектсровертност, не използват адаптивни стратегии (като например да попитат 
възрастен или връстник за помощ) и проявяват фрустрацията си чрез агресивно 
и разрушително поведение. Самотните интровертни деца използват избягващо 
поведение за справяне, което е оценено от изследователите като “тъжна пасив-
ност”. Такова поведение включва плач, прекомерен сън, седене, мислене и без-
действие, преяждане и гледане на телевизия [2]. Сред корелатите и предикторите 
на самотата, личностните характеристики заемат важно място. Мета-анализ на 
Mahon, Yarcheski, Yarcheski, Cannella, and Hanks (2006) [11] на 95 статии при 11 
до 23 годишните откриват, че полът, депресията, срамежливостта, самооценката, 
социалната подкрепа и социалната тревожност са предиктори на самотата със 
силен и средно силен ефект. Авторите заключават, че определени личностни ха-
рактеристики правят хората изключително податливи на самотата [12].

Най-широко използваните измервания на детската самота включват 
детските отговори на някои въпроси, които оценяват субективното им чув-
ство на самота, и други въпроси за количеството на приятелите, или дали са 
добри в създаването на приятелства и доколко техните нужди от взаимоот-
ношения са посрещнати [2]. Тъй като повечето от тези самооценъчни измер-
вания преминават отвъд темата за самотата се изисква голямо внимание при 
интерпретиране на резултатите. Някои изследователи (e.g.,Asher, Gorman, 
Gabriel, & Guerra,2003; Ladd, Kochenderfer, & Coleman,1997; Parker & Asher, 
1993) калкулират резултат „чиста самота“, като използват само въпроси, които 
са директно оценяват чувството на самота („Самотен съм в училище“; „Изоли-
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ран съм от случващото се в училище““Чувствам се сам в училище) [2]. Изучава 
се също, доколко е постоянен вътрешният маниер на отговор на различни ай-
теми за самотата и доколко отговорите са постоянни във времето.

Децата с различен статус преживяват самотата различно. Най-самотни 
се чувстват онези, които са отхвърлени и това преживяване е по-силно от 
преживяването на самотата при пренебрегнатите деца. Въпреки, че отхвърля-
нето първоначално се асоциира с агресия, има и неагресивна група отхвърле-
ни деца (French,1988; 1990; Parhurs&Asher, 1992) [10]. Около половината от от-
хвърлените деца са агресивни (Coie,1985), а другата половина трудно може да 
се определи ясно. Със сигурност обаче характеристиките, които ги унифицират 
е тяхната неагресивност и статуса им на отхвърлени [10]. За агресивните-от-
хвърлени деца последствията може и да не са толкова очевидни. Въпреки про-
блемите в социалната и академична област, агресивните деца не се възприемат 
като самотниs (e.g., Boivin, Thomassin, & Alain, 1989; Rubin, Chen, & Hymel, 1993) 
[5]. Счита се, че тези деца надценяват социалната си компетентност и понеже 
тяхната агресивност ги превръща в заплаха за връстниците им тези връстници 
може и да не им дадат директна обратна връзка за негативното си отношение, 
и да ги отхвърлят открито. Съществуват доказателства, че те не са забележимо 
изолирани от връстниците и не докладват да са така самотни, или така осъзна-
ващи, че не ги харесват, както повечето неагресивни, отхвърлени деца. Оказва 
се, че за тях социалните последствия от отхвърлянето са по-непосредствени 
и незабавни. Те разпознават, че другите не ги харесват и описват себе си като 
самотни, търсещи помощ в приятелството. Значителен процент от тези деца 
стават таргет за тормоз и обиди [6]. Един от факторите, който може би изиграва 
важна роля отчитането на разлики в самотата сред субгрупите от отхвърлени 
деца е изявената виктимизация. Не всички силно нехарсвани деца са жертви 
на тормоз, но онези които са тормозени по често се оценяват като самотни [2]. 
Като цяло избягват конфронтация, правят сямо няколко и високо почтител-
ни молби и са „лесна плячка“(Parhurs&Asher, 1992). Приписват им се много 
характеристики, въпреки че не всички се наблюдават при всяко дете: висока 
срамежливост и неасертивност, ниско самочувствие, ниска академична компе-
тентност и успеваемост, двигателна некомпетентност или физическа слабост, 
непривлекателност липса на стил, покорство когато им се подиграват, социал-
но безпокойство и несигурност, незрялост и липса на социална компетентност, 
противоположна на тяхната полова идентификация [10].

Ако отхвърленото дете има поне един приятел, то ще преживее самотата 
много по-леко от детето, което е отхвърлено и няма приятели. Важно е да се 
отбележи, че трудностите, които агресивните деца изпитват в голяма група, 
не им пречат да формират близки приятелства и в тази си способност не се 
различават от неагресивните си връстници. Често приятели им стават деца с 
подобно поведение, а качеството на приятелството се свързва с високи нива 
на ревнивост и интимност (за разлика от това при неагресивните деца) и има 
функцията да предпазва (както е и при неагресивните деца) [7].

Детската самота в началното училище
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Заключение. Самотата има следните характеристики:
1. Тя е стресиращо негативно емоционално преживяване. То е идентич-

но с негативното емоционално преживяване като страх, тревожност или де-
пресия [8].

2. Тя е субективно преживяване. Единственият начин да разберем дали 
децата са самотни е като ги попитаме. Само собствената преценка може да 
даде валидна информация за самотата. То може да се свързва с обективно из-
мерване на социалните връзки или с детайлно наблюдение на социалните ин-
теракции. Децата може да се чувстват самотни докато играят в група и алтер-
нативното – да останат сами, но да не се чувстват самотни. Дете, което се опре-
деля като самотно често се сравняват с другите. Например то може да каже, че 
всички деца, които познава имат приятели, а то няма, така че няма обективно 
измерване, което да показва изпитаната самота. [8].
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ГОТОВНОСТТА ЗА УЧИЛИЩЕ ПРИ ДЕЦА  
С ИНТЕЛЕКТУАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Елена Кирчева Тодорова

SCHOOL READINESS OF CHILDREN  
WITH INTELLECTUAL DISABILITY

Elena Kircheva Todorova

ABSTRACT: This paper discusses problems associated with school readiness of 
children with specific learning needs of preparatory classes in kindergartens, par-
ticularly children diagnosed with mental retardation. The paper discusses the 
special features of psychological, emotional, intellectual and physical develop-
ment of these children as well as specificity of integrated education, differences in 
formulation of goals and objectives of education and training.
KEYWORDS: school readiness, education for children with special needs, men-
tal retardation, integrated education

Постъпването на детето в първи клас е нова изключително трудна и от-
говорна задача за него. Преминаването от света на игрите в света на уроците 
изисква специална психическа нагласа у всяко дете.

Според Д. Батоева една от главните причини за училищната неуспевае-
мост на някои деца, за затруднената адаптация, за появата на функционални 
смущения на нервната система и неврози, за липсата на желание за учене, поя-
вата на отклонения в поведението е, че подлежащите на обучение са училищно 
незрели. Колкото и добре да е подготвено детето за училище, то придобива 
типичните за ученика черти едва след като започне да учи в училище.

В настоящия доклад се разглеждат проблемите, свързани с училищната 
готовност на децата със специални образователни потребности от подготви-
телните групи в детските градини, и по–конкретно децата с диагноза умствена 
изостаналост.

В края на 19ти и началото на 20ти век хората започват да се вълнуват от 
възпитанието и обучението на децата си, родителите са вземали решение, 
кога децата да се включват в дейности, полезни за семейството и общността, 
в която живеят. През този период се засилва интересът към приемствеността 
между предучилищното и началното училищно образование. Така в лекари, 
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психолози, педагози и учители се поражда особен интерес към развитието на 
децата в норма, а също така и към децата с отклонения в развитието си.

Първите тестове за диагностика на готовността за училище или за „учи-
лищна зрялост“, възникват между Първата и Втората световна война. Но най-
интензивно развитие в теорията и практиката на диагностиката на училищна-
та готовност се осъществява през 60-те и 70-те години на XX век.

У нас през последните 20 години много автори (Г. Бишков, Д. Батоева, 
Н. Минчева, П. Калчев, Р. Захариева Ф. Стоянова и др.) обследват училищната 
готовност на българските деца. Най–популярни и използвани диагностики са 
„Способност за обучение в училище“ Г. Вицлак, 1972, Комплексна методика 
на Д. Батоева и колектив за изследване на училищната зрелост, Гьопингски 
тест за училищна пригодност, създаден от А. Клайнер (1953) и адаптиран от Р. 
Захариева (1999) и др.

Понятията „готовност за учене“ и „училищна готовност“ често се из-
ползват като синоними в научната литература, въпреки това смисъла на двете 
понятия е различен (Бишков и колектив).

Първото понятие „готовност за учене“ (готовност да се учи) обозначава 
степен на развитие, при която човек притежава възможности да се справи с 
изучаването на определен материал.

С второто понятие „училищна готовност“ (готовност за училище) се оз-
начава стандарт на физическо, интелектуално, социално и емоционално раз-
витие, които децата трябва да притежават преди постъпването им в училище. 
Училищната готовност показва усвоени умения и навици в различни сфери 
и дейности, специфични когнитивни, езикови и психомоторни умения като 
разкрива и развитието на мотивационната сфера.

Понятието „училищна готовност“ се изполва по-често и доминира над 
понятието „готовност за учене“ и основната разлика между тях е, че първото 
се прилага само към децата, на които им предстои да постъпят на училище, а 
второто – към учащите във всички възрасти.

Проучването на училищната готовност дава възможност за ранното 
откриване на децата, чиято интелектуална, емоционална и социална зрялост 
среща затруднения при адаптацията в училищната среда. Формирането и 
развитието на детската личност във всеки възрастов период се основава до 
голяма степен на постиженията в предходния и зависят от ефективността и 
качеството на възпитателния и образователния процес. Постъпването на де-
тето в училище, новият начин на живот оказват по-нататъшно влияние върху 
формирането на неговата личност. Така след като завърши предучилищния 
период 6–7-годишното дете трябва да е подготвено за обучение в училище. 
Трябва да се отчетат и факторите оказващи влияние върху готовността за уче-
не, а това са: физическото развитие, интелектуални възможности, емоционал-
на зрялост, мотивация, здравословно състояние. Готовността за обучение в 
училище може да се определи от няколко показателя.

Детето в предучилищна възраст трябва да има определен обем от зна-
ния, представи и понятия за предметите и явленията от обкръжаващата го 
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среда. Обемът на знанията, които се дават в подготвителна група на детска-
та градина са достатъчни за усвояване съдържанието на програмата за първи 
клас. Децата притежават интелектуални умения – да наблюдават, да слушат 
речта на другия, да се съсредоточават, да заучават и да си припомнят учебното 
съдържание. В тази възраст децата се учат да владеят своите емоции и жела-
ния, т. е. да се въздържат, когато е необходимо. Те са готови да работят в ко-
лектива на връстниците си, умеят да се подчиняват на общите за всички деца 
правила и относително правилно да преценяват поведението си. Излизайки от 
детската градина децата притежават и комплекс от действия, както по-прости 
изпълнителски движения, така и по-сложни трудови, битови и някои учебни 
действия. Готовността за учене в училище е етап от цялостното развитие на 
детето. Това го прави готово да приема възпитателни въздействия и учебно 
натоварване, да участва в учебен процес, да усвоява знания, умения и похвати 
за познавателна и социална дейност, да натрупа собствен опит и да проявява 
своите възможности.

Това е в сила за всички деца, на които предстои постъпване в училище, 
както за децата в норма, така и за децата със специални образователни потреб-
ности. Обучението на деца и ученици със специални образователни потребно-
сти и/или с хронични заболявания е регламентирано с Наредба №1 от 23 януа-
ри 2009 г. на Министерството на образованието и науката. Според чл.2, ал.1 от 
тази наредба деца и ученици със специални образователни потребности са с:

✓ различни видове увреждания – сензорни, физически, умствени (ум-
ствена изостаналост), множество увреждания;

✓ езиково-говорни нарушения;
✓ обучителни трудности.
Интерес представляват по-конкретно децата с умствена изостаналост, 

поради спецификата на нарушението и неговия необратим характер.
Умствената изостаналост е трайно и необратимо нарушение на позна-

вателната сфера, т.е. на интелектуалните възможности на вродено или придо-
бито органично увреждане на главния мозък. Децата и учениците с диагноза 
умствена изостаналост в зависимост от степента на увреждане се обучават 
интегрирано в масови детски градини и общообразователни училища (лека 
степен) и в специални помощни училища (умерена и тежка степен).

Според Европейската конвенция за правата на човека и Конвенцията 
на ООН за правата на детето в училищата трябва да се обучават всички деца, 
„независимо от техните физически, интелектуални, социални, емоционални 
и езикови особености. Те трябва да учат съвместно винаги, когато това е въз-
можно, независимо от трудностите или различията“.

В Националния план за интегрирано обучение на деца със специални 
образователни потребности се акцентира върху следните принципи:

➢ Всяко дете има право на равен достъп до образование.
➢ Всяко дете е уникална личност със своите качества, интереси, способ-

ности и образователни потребности.
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➢ Всяко дете със специални образователни потребности има право на 

достъп до масовите детски градини и училища, които трябва да му 
осигурят обучение, насочено към детето и неговите потребности.

➢ Всяко дете със специални образователни потребности има право да 
се обучава по индивидуални образователни програми, съобразени с 
неговите възможности и потребности.

➢ Масовите детски градини и училища, в които са интегрирани деца със 
специални образователни потребности, създават толерантно обще-
ство и постигат образование за всички.

Доколко децата със СОП са готови да постъпят в училище и доколко 
училището е готово да отговаря на техните нужди и как обществото приема 
различните деца? Това са въпроси, които в последните години вълнуват спе-
циалистите в областа на специалната педагогика.

Готовността или неготовността на детето за началото на училищното му 
обучение се определя от нивото на речевото му развитие. Това е свързано с 
факта, че именно с помощта на речта, устна и писмена, му предстои да усво-
ява цялата система от знания. Ако устната реч, то вече е овладяло в известна 
степен до постъпването му в училище, то писмената тепърва му престои. И 
колкото по-добре е развита устната реч до постъпването в училище, толкова 
по-леко ще му бъде с овладяването на четенето, писането и „разказвателните“ 
предмети. Вече са провеждани изследвания на речевото развитие на децата с 
умствена изостаналост по отношение на графичните умения, фината мотори-
ка (С. Николова, 2003).

Основен акцент в текста е поставен върху математическите представи 
и тяхното усвояване от умствено изостаналите деца и ученици. Математиката 
като един от основните предмети в училище е много необходим в ежедневие-
то, заедно с четенето и писането. Ежедневно всеки от нас използва математи-
чески понятия и операции най-малко при посещение в близкия магазин. Тази 
практическа необходимост от познания в областта на математиката провоки-
ра желанието за по-задълбочено обследване на усвояваните математически 
представи от децата с интелектуална недостатъчност. Интерес предизвиква 
състоянието на математическите знания и умения в началото на училищ-
ното обучение на децата с умствена изостаналост – доколко ги има и каква 
корекционна програма трябва да се приложи, за да се постигне по-висока 
успеваемост. Много са особеностите на психичните процеси при тях: внима-
нието е неустойчиво, наблюдава се бърза уморяемост, затруднени са всички 
аспекти на паметовата дейност – затруднения при установяване на причин-
но-следствени връзки и затруднения при установяване на причинно-следстве-
ни връзки и при определяне на съществени признаци на предметите; трудно 
или невъзможно установяване на връзки и взаимоотношения между обекти; 
мисленето е нагледно-образно и ситуативно; труден е преходът от нагледно-
образно към абстрактно логическо мислене; непоследователен характер, вли-
яние от странични случайни дразнители; труден пренос на знания и умения в 
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нови ситуации; няма предварително планиране на етапи на дейност, не се от-
читат правила, условия, резултати; понижена критичност и лесна внушаемост.

Диагностицирането на училищната готовност с тест, изработен от ав-
торски колектив, под ръководството на проф. Г. Бишков, е предназначен за 
деца от 6–7-годишна възраст и няма задължителен характер. Тестът за учи-
лищна готовност включва изследването на елементи както на когнитивното, 
така и на физиологичното и социалното развитие на детето, повечето тестове 
измерват степента на развитие на уменията, които са необходими на детето 
за успешно училищно обучение и по-конкретно за успешното ограмотяване – 
четене, писане и математика. Тук споменатият тест съществува в две версии – 
пълна и кратка. Пълната версия съдържа 5 субтеста:

➢ Фина моторика – този субтест измерва степента на развитие на фина-
та моторика по отношение на координацията око – ръка;

➢ Елементарни понятия – това е тест за измерване на пасивния реч-
ник на детето относно пространствените и количествени отношения 
между обектите;

➢ Откриване на образци – чрез този субтест се цели измерване степента 
на развитие на визуалното възприятие по-конкретно: възприятие на 
пространственото разположение и отношения между обектите и спо-
собността за откриване на единични образи или елементи, включени 
в комплексна система;

➢ Сравнение – тестът има за цел да установи до каква степен децата вла-
деят операцията сравнение, т.е. приликите и разликите между обек-
тите. Тестът е много показателен тъй като сравнението като основна 
форма на познанието е в основата на трите мисловни операции – кла-
сификация, сериация и измерване;

➢ Количествени представи – субтестът е представен в две части: броене 
и сериация. При задачите от първата част се цели проверка на уме-
нията на децата да броят до 10 и усвоени ли са понятията повече, по-
малко, колкото, толкова. Във втората част се измерват уменията на де-
цата да подреждат обектите в зависимост от техните пространствени 
или количествени признаци.

Диагностиката ще се прилага, за да се обследва училищната готовност 
на децата със специални образователни потребности и по-конкретно с ум-
ствена изостаналост в степените на увреждане, които са подлежащи на обу-
чение, както в масова детска градина и общообразователно училище, така и 
в помощно училище. Намерението е да се проследи готовността на децата за 
училище в предучилищна група и развитието и последващата успеваемост в 
края на първи клас. Акцентът пада върху изследването на математическите 
представи чрез субтесттовете за сравнение и количествени представи.

Доказано е, че за децата с умствена изостаналост в предучилищна въз-
раст е характерно ниско равнище на развитие на мисловните процеси. Срав-
нението, обобщението, анализът и синтезът са мисловни операции, които са 
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нарушени значително и това затруднява формирането на понятия. „Дълго 
време децата с умствена изостаналост не са способни да дават определение на 
различни понятия, т.е. да назовават типичните за всеки обект признаци, което 
се свързва и с по-ниското равнище на речево развитие. При поставена задача, 
например, за класифициране на различни предмети, тези деца извършват това 
по чисто ситуативни признаци…Посочените факти говорят за неумение да се 
използват определени мисловни операции и алгоритми, т.е. тези ученици по-
скоро си припомнят, отколкото разсъждават“ [4:236]. Известен е фактът, че 
умствено изостаналите ученици особено се затрудняват когато трябва да оп-
ределят сходство между два предмета, а се справят успешно при установяване 
на техните различия. За целите на дисертационното изследване ще е важно да 
се установи доколко тези деца владеят именно операцията „сравнение“.

Елементарните математически представи при умствено изостаналите 
деца се формират трудно. Това се дължи на нарушенията в познавателните 
им процеси. В предучилищна възраст те не могат да осмислят количествените 
и качествените отношения между предметите. Децата в норма могат да съо-
бразят, че две е повече от едно и три е повече от две, могат да броят предмети. 
„Жан Пиаже е открил, че на 5 – 6-годишна възраст у децата се появяват само 
две логически операции: класификация по един признак (групиране, сорти-
ране на предмети по един признак) и сериация (градирано, степенувано под-
реждане на предмети по зададен признак – височина, нюанси на даден цвят и 
пр.)“ [1:39]. Математическата култура предполага формиране на елементарни 
представи за количествените, пространствените и времевите отношения на 
обектите от заобикалящата действителност. Поради това е наложително съз-
даването на съответни условия. „За да се реализира тази цел е необходимо 
съобразяване както със закономерностите при изграждане и развитие на поз-
навателната дейност у децата от предучилищна възраст, така и с възрастовите 
възможности при усвояване на знания, а също и с приемствеността между ра-
ботата в детските градини и първи клас“ [4:237].

Целта на текста е да идентифицира децата в повишен риск за трудности 
или проблеми в адаптацията към училищния живот. Резултатите, които ще 
се получат, няма да се използват за етикиране на детето като „незряло“ или 
да служат като основание за отлагане на постъпването в училище. Целта е да 
се открият дефицитите и трудностите на детето и те да станат предмет на за-
дълбочено проучване, да се определят насоките за помощ за успешен старт и 
по-нататъшна успеваемост в училище.
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СЪВРЕМЕННОТО КОМПОЗИТОРСКО ТВОРЧЕСТВО 
КАТО ПЕДАГОГИЧЕСКИ РЕПЕРТОАР  

В ОБУЧЕНИЕТО ПО СОЛФЕЖ
Елизабет О. Маджарян

THE WORKS OF THE CONTEMPORARY COMPOSERS  
AS SUCH IN THE TEACHING OF MUSICAL THEORY

Elizabet O. Madzharyan

Abstract: Some problems connected with the musikal-auditiry development of 
the students studying music in the pedagogical specialities are examined in the 
present report. One of the fundamental tasks cultivating of the professional mu-
sical hearing is conneded with the building of activity of hearing to the vari-
ous musical styles. Serious difficulties in this respect can be met in working wit 
musical compositions by modern authors. The lack of sufficient auditory and 
performer`s experience is one of the reasons for that. On the other hand the un-
usual diversity of the modern musical language, the change in the technique of 
the musical composition and other, peculiarities suppose a different tuning and 
qualitative different musical hearing. Moments from our work with the students 
during solfeggio classes with pieces of music by modern authors are studied ih the 
presentation. Some methodical directions for surmounting difficulties originat-
ing at the time of intonating and for achievement of the maximum intonational 
precision in the musical – fictional realization are mentioned.
KEYWORDS: modern compositions, contemporary symphonic music, ear train-
ing, sol-fa teaching.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 289/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

В професионално-педагогическата подготовка на студентите, изучава-
щи музика, една от основните задачи е изграждането и развитието на музикал-
ния слух. В изпълнителската изява на всеки музикант важна роля има изграж-
дането на активност на слуха по отношение на художественото творчество от 
различните музикални стилове. Съвременната професионална музика, със 
своята специфика и особености, поставя сериозни изпитания пред музикал-
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ния слух. Това налага търсенето на различни средства и начини, подготвящи 
слуха за по-добра ориентация в сложната картина на музикалните явления. 
Имайки предвид спецификата на солфежното обучение и особеностите при 
реализиране на различните музикални дейности, считаме, че то трябва да се 
насочи към създаване на музикално-слухови навици за работа със съвремен-
на музика и по другите музикални дисциплини.

Музикалнопедагогическата практика отчита, че прекаленото задържа-
не в един стил води до приспособяване на слуха към него. Това довежда до 
създаването на стереотипни реакции и слухови навици за възприемане и из-
пълнение на музика в определен интонационен стил. Те са безусловно необ-
ходими, като база, на чиято основа се изграждат нови умения. Но от друга 
страна те могат да се превърнат в препятствие при запознаването с друг му-
зикален стил, изграден на различна интонационна основа. Създава се т. нар. 
от А. Л. Островски “инерция на слуха“. Тази инерция може да бъде свързана 
с ладовата, тоналната, метроритмичната организация на музиката, а също и в 
създадената психологическа нагласа за възприемане на целия звуков комплекс 
от изразни средства. Такава слухова инерция се създава в различните етапи на 
обучението и същевременно се изработват средстваза преодоляването ѝ чрез 
създаване на нови слухови навици. Това предполага изграждането на слухо-
вите навици на студентите по отношение на различните музикални стилове да 
се извършва едновременно в няколко посоки, т. е. подбрания учебен матери-
ал да обхваща теми и мелодии, изградени на различна интонационна основа. 
Приоритетното задържане в даден интонационен стил може да се допусне с 
определена учебна цел – в зависимост от музикално-слуховите задачи за съ-
ответния етап, без това обаче да довежда до нова инерция на слуха. В нашата 
методическа работа използваме теми и мелодии от творчеството на български 
и чужди автори, разнообразни в жанрово и стилово отношение, отразяващи 
характерни особености на съвременния музикален език и стил. При избора на 
музикален материал се ръководим и от обстоятелството, че съществува пряка 
приемственост между съвременната музика и музикалния фолклор. „В свое-
то творчество българските композитори претворяват фолклорни интонации, 
използват отделни формообразуващи елементи от народната музика“[3:116]. 
В съвременната професионална музика, подобно на музикалния фолклор, се 
използват монодически резултативни ладови структури, разнообразни по 
звуков състав тонови редици, функционалността между тоновете е от типа оп-
орност – неопорност. Използването на теми и мелодии от съвременни автори 
и музикалния фолклор, изградени на сходни принципи на ладообразуване и 
организация на тоновете от мелодията, подготвя слуха за по-лесно и трайно 
осмисляне на музикалните явления и тяхното съпоставяне в различните ин-
тонационни условия.

От психологията е известно, че музикалното възприятие е психичен 
процес на отражение в центровете на слуха на различни музикални явления, 
действащи в дадения момент. Те се запечатват в съзнанието и са изходна база 
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за познаването на музикалните явления. При възприемането на дадено музи-
кално построение, звучащият образ се запечатва във вид на музикално въз-
приятие със свой специфичен строеж и стуктура. Качеството на това възпри-
ятие зависи от нивото на натрупаните теоретични знания и степента на изгра-
дените връзки на съзнанието с минал слухов опит. “Тоновите усещания, които 
получава ухото отвън могат да дадат адекватно отражение на звучащия образ 
с неговите съставни елементи, мелодически и хармонически особености, само 
в неразривна връзка с дейността на музикалното мислене и памет. Благодаре-
ние на това звуковите възприятия от художествената практика се обобщават в 
звучащи тонови комплекси, музикални структури, понятия и представи“[1:5]. 
Сложната картина на музикалните явления в съвременната музика, промяна-
та в музикалната композиция, новите разбирания за лад, тоналните връзки и 
отношения и др., водят до промяна на музикалното възприятие. Дванадесет-
степенната тонална система, липсата на характерните за класическите мажор-
минорни ладове функционални връзки за устойчивост и неустойчивост, води 
до промяна на ладотоналностната ориентация. Осъзнаването на ладовите 
особености в съвременната музика, процесите на хроматизация и модулация 
изискват по-гъвкав подход и натрупване на богат кръг от музикални впечат-
ления. Слуховият опит, изграден на основата на такава музика изисква нова 
нагласа за тоново мислене и качествено различен музикален слух.

В настоящото изложение са проследени някои моменти от работата ни 
със студентите в часовете по солфеж с произведения от съвременни компо-
зитори и проблемите, възникващи в процеса на реализиране на различните 
музикални дейности.

Преди солфежирането е необходима известна подготвителна работа – 
подробен анализ на музикалната творба, интонационни упражнения за въз-
произвеждане с глас на музикално-слухови задачи и др. Предварителния те-
оретичен анализ на музикалния откъс от педагога следва да бъде съобразен 
с нивото на музикално-теоретичните знания и възможности за аналитична 
дейност но студентите. Най-често анализът се насочва към отделни моменти 
от текста, които биха породили затруднение при вокалната реализация. Лип-
сата на тонална опора в някои мелодии с познатите за слуха функционални 
връзки и тежнения на тоновете, значително затрудняват слуховата ориента-
ция. Ето защо една от задачите в подготвителната работа със студентите се на-
сочва към възприемане и осмисляне на логиката на музикалната мисъл. Важно 
е у тях да се изгради творчески професионален подход към музикалния текст, 
т. е. те самостоятелно да изберат подходящия за тях начин за преодоляване 
на интонационните проблеми, съобразно спецификата на нотния текст. При 
анализиране на мелодии без арматура, вниманието се насочва към фиксира-
не на характерен интервал или мелодично движение, арпеж на тризвучие или 
обръщението му, откриване на тонални моменти и други, които биха улесни-
ли солфежирането. Те могат да се запишат под нотния текст със съответните 
означения. При работа с по-сложни музикални примери, някои от елементите 
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(тонове, интервали, тризвучия), могат да бъдат записани с тяхната енхармо-
нична замяна, което значително ще улесни ориентацията в нотния текст и те-
оретичното осмисляне на отделните елементи. Целта е да се намери най-удач-
ния подход, при който в максимална степен ще се използват по-рано усвоени 
слухови представи и да се провокира способността на студентите бързо и с 
лекота да превключват от един интонационен елемент в друг. Необходимо е да 
се обърне внимание на усета за фраза и на тази основа да се осъзнават струк-
турните особености на мелодията.

Етап от подготвителната работа преди солфежирането са интонацион-
ните упражнения.Те се конструират от педагога така, че да фиксират някои 
особености от мелодията, които ще послужат са слухова опора при интонира-
нето. Изпяването на звукореда на мелодията също стабилизира интонацията. 
За активизирането на слуха и способността за бързо превключване от един 
лад в друг, са подходящи интонационни упражнения за изпяване на различни 
тетрахорди и тяхното редуване във възходяща и низходяща посока. Анализи-
рането на целотоновите и полутонови отношения между тоновете в тетрахор-
дите също съдейства за постигането на интонационна прецизност при изпъл-
нението.

Използването на музикален инструмент (пиано) в подготвителния етап 
също може да послужи като стабилизиращ фактор при интонирането – в ня-
кои случаи като опора в реално звучене, а в други – с представата за клавиату-
рата и свързаните с това тонови височини. Изборът на един или друг подход 
е в зависимост от нивото на развитие на вътрешния слух и степента на изгра-
дените връзки и представи за абсолютната височина на тоновете от клавиату-
рата на пианото.

От гледна точка на музикално-изпълнителския процес, интонирането 
представлява творческо възпроизвеждане на музикалния текст и то трябва 
да бъде подчинено на закономерностите за изпълнение на едногласна или 
многогласна музика. Създаването на ясна представа за ладовите, звуковисо-
чинни и интервалови взаимоотношения на тоновете съдейства за проявата 
на „ сътворчество “ при възпроизвеждането. Това означава, че в процеса на 
интониране различните интервали могат да се „стесняват“ или „разширяват“ 
в зависимост от контекста на музикалния откъс, т. е. избора на музикалния 
„оттенък“ на интервалите максимално да отразява логиката на музикалната 
мисъл. В този смисъл, развитието на интонационното мислене е една от ва-
жните задачи на професионалния музикант.

Стиловото многообразие на съвременната музика, усложнената кар-
тина на музикалните явления, налагат търсенето на разнообразни пътища и 
методи за активизиране на музикалния слух. Обогатяването на слушателския 
и изпълнителски опит на студентите чрез запознаването с различни образци 
от съвременното композиторско творчество, теоретичните знания за различ-
ните музикално-изразни средства на съвременния музикален език и стил, 
аналитичните дейности, подготвителните интонационни упражнения и др. 
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съдействат за създаването на необходимата психологична нагласа и слухова 
активност за изпълнение на съвременна музика. Необходимо е и търсенето на 
опора във фундаменталните закони на психологията на възприятието и зако-
номерностите на логическата организация на музиката за постигане на мак-
симална интонационна прецизност в музикално-художествената реализация.
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THE SUPERVISOR’S ROLE IN THE DEVELOPMENT  
OF A REFLECTIVE PRACTICE DURING  

THE PRACTICUM
Estrela Nogueira, Paulo Rosa, Faria Martins

ABSTRACT: We live in an ever-changing society in which it becomes impor-
tant to envisage a teachers training which accompanies these changes, a training 
which must be dynamic and able to adapt to the signs of the times. With this 
article we intend to contribute to the initial teacher training, in particular to the 
practicum, since we focus on the role of the supervisor, with the aim of develop-
ing a reflective practice. We consider the use of reflective practice as fundamental 
to the professional development of future teachers, in which the supervisor is 
regarded as a facilitator of learning through the adoption of diversified strategies, 
aiming at the development of their reflective practice.
KEYWORDS: Practicum, reflective practice, supervision, supervisor

Reflective Practice and the practicum
One of the most effective ways to allow the professional development of future 

teachers is the regular and informed reflection of their practice. So that changes can 
happen in practice, the questioning of the practice should be done systematically and 
methodically.

Reflective practice is an important tool in the acquisition of practical knowl-
edge of the class and its management. It is a formative procedure aimed at turning 
future teachers into reflexive professionals, in which they can explore their critical 
and reflective skills.

Nowadays many authors advocate the reflective practice as a training strategy, 
in teacher training, highlighting the importance of preparing teachers who assume a 
reflective attitude towards education and social conditions that influence it (Schön, 
1983, 1987; Smyth, 1989; Pérez Gómez, 1992; Vieira, 1993; Zeichner, 1993; Zabalza, 
1994; Alarcão, 1996; Shulman, 1987; Sá-Chaves, 2000; Perrenoud, 2001; Korthagen, 
2001; Alarcão & Roldão, 2010, among others).

The introduction of reflective proposals in teaching practice, allows teachers to 
obtain the skills that enable to adapt to their practice the knowledge obtained from their 
research while developing their investigation in the classroom context (Zabalza, 1994).

Reflective practice involves knowledge in action and reflection in action, 
which represents active knowledge, as it is accomplished at the time of exposing and 
making the practice explicit, in which there is an interaction between experience, 
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theoretical knowledge and practical knowledge, thus contributing to teaching im-
provement. The basis to build a true reflective practice is present when knowledge 
allows the trainees to place themselves in the world around them, understanding it 
and contributing to its improvement.

During the practicum, future teachers undergo practical experiences, being 
this period of great importance in their training. However, future teachers don’t have 
a significant number of experiences during practicum that they can use to reflect, in 
order to change their practices through reconstruction / reconceptualization of pre-
vious experiences (Alarcão, 1996). Reflection as a means of training will allow future 
teachers to be aware of their obstacles and help them see action alternatives. Strate-
gies should be adopted which involve processes of reflection by both the supervisor 
and by the teacher in training (Alarcão, 1996).

The first step in the development of a reflective practice is to create a favour-
able climate, in which the student feels motivated to reflect; in which the supervi-
sor, through a relationship based on critical and reflective conversational friendship, 
plays a key role in that development.

The role of supervisor: different scenarios
In the seventies, supervisors served as “models” for prospective teachers, 

both for their experience as well as knowledge and practice. Basically, the master 
transmitted their knowledge and the student learnt it, and thus knowledge was 
transmitted from generation to generation; the assessment being the responsibility 
of that same teacher. The apprentice watched the master, learnt practicing with 
him. Subsequently, as a result of much research concerning teacher training, cer-
tain situations were changed and also the role of the supervisor was subject to 
change. Thus, more emphasis was given to strategies of analysis of the interrela-
tionships between what the student learnt with the master and how he/she would 
reproduce it. Also in this decade emerges the scenario guided discovery learning. 
At this stage, prospective teachers were aware of the models and theories of train-
ing and observation. It seems clear the attempt to help the student, so he/she has 
a more integrated view of what teaching really is. Basically, this scenario is already 
showing some positive changes compared to the previous, as it already allows the 
trainee to intervene in the learning process.

Later, in the eighties, another scenario emerges, the behaviourist, used at this 
time in the training of delegates to professionalization. Teachers gave the lesson to 
a small number of students and after this ended, they proceeded to its reflection 
and analysis, whether with colleagues or with the supervisor. After this analysis, the 
teacher gave another lesson but, this time, in order to apply the analysis and reflec-
tions resulting from the first lesson taught. Although it is still a process that imitates 
a “model” and the conditions are not real, in this process, the teacher/student already 
concerns more about “learning to teach”; whereas it was a model capable of creating 
in students a kind of “manual of good teaching”, in which the result of what children 
learn was not the important.
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Over the years new scenarios were emerging. The psycho-pedagogical scenario, 

in which the supervisor and the supervised hold a teaching-learning relationship 
through dialogue and enhancement of the personal component, follows the prin-
ciples defended by Stones (1984) who considers the supervision process as a way of 
teaching, having as main objective “to teach teachers to teach” (Alarcão & Tavares, 
2010). According to this model, the supervision process follows three stages: prepar-
ing the lesson of the supervised with the help of the supervisor; discussing the lesson 
given; evaluating the supervision process. In this scenario, the teacher as a “person” is 
not completely valued; and then emerges the scenario more focused in the person – 
person-centred scenario. This, in turn, enhances the teachers’ self-knowledge, placing 
this as crucial to their development, psychological and professional. The teacher, in 
this perspective, shall create a relational atmosphere that allows the development of 
the practitioner through encouragement and self-knowledge strategies (Elbaz, 1991).

The reflective scenario, as evidenced by Alarcão & Tavares (2010), is based on 
the perspectives of Donald Schön. The training process is seen as a combination 
of action, trial and dialoguing reflection on the experiences, taking into account a 
methodology of learning to do with practice (and thinking), which leads to the ac-
tive construction of knowledge generated in action and systematized in reflection. 
(Alarcão & Tavares, 2010). The supervisor supports, guides, encourages, demands 
and evaluates the practitioner in his/her critical reflection in order to improve his/
her teaching. Wallace (1991) calls this scenario a model of reflective practice of pro-
fessional training.

The ecological scenario, mentioned by Alarcão & Tavares (2010) is based on 
the human development model of Bronfenbrenner (1979). The supervision strategy 
is based on reflection, where experiential learning is of great importance. It incor-
porates notions of socialization as it involves all the process of mutual and ongoing 
interaction between the practitioner and the environment in which he/she is insert-
ed; this process being influenced by the relations with the contexts in which he/she 
interacts.

Finally, Alarcão & Tavares (2010), show the dialogical scenario, that points to 
a supervision approach based on constructive dialogue between the supervisor and 
the supervised, in which language and critical discourse play a key role in the profes-
sional development of the future teacher.

The authors systematize in a convergent and conciliatory manner, the differ-
ent contributions inherent to the various scenarios, invoking the integrating scenar-
io presented by Sá-Chaves (2002), with which the author develops the concept of 
non-standard supervision, associated with the ability to build solutions fitted to dif-
ferent situations that may arise in practice, renouncing the belief that there may be a 
standard type of knowledge, which may constitute a general response to all of them. 
It requires, therefore, guidance with a high level of reflectiveness, the respect for the 
individuality of every teacher.

The supervision process, in initial training context, requires the supervisor to 
monitor the professional development process of future teachers through research 
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and reflection, linking theory and practice, thus giving room for other educational 
horizons. The supervisor must value reflection strategies, collaboration, self-mon-
itoring and self-learning skills to generate, manage and share knowledge, leading 
to reflective professionals and schools in permanent development and learning 
(Alarcão & Roldão, 2010).

The future teacher should be seen as an individual in development, and the 
supervisor has the main task of helping him/her to learn and develop, so he/she can 
influence the learning and development of students. The supervisor plays a decisive 
role in determining affective and relational variables that could promote personal 
and professional growth of practitioners, leading the future teacher from knowledge 
to know-how (Alarcão & Tavares, 2010). The established relationship between super-
visor and future teacher should be based on trust, leading to the autonomy of the fu-
ture teacher through reflection, sharing of ideas and experiences, aimed at teaching 
improvement. Teacher training should include a strong component of reflection from 
practice situations. Thus, the future teacher can face the difficulties encountered in 
practice and make decisions to address them (Shön, 1987) and prospective teachers 
should be involved in curriculum decisions regarding their training. The supervision 
process should be based on a critical, reflective and ecological approach, suggesting 
changes in attitude and the transformation of practice in the contexts in which the 
student is inserted through an attitude of questioning and reflection, thus increasing 
confidence, and the capacity for analysis and criticism of the future teacher.

The supervisor arises as learning mediator of the future teacher, as someone 
who should promote the teacher’s skills, so that this can promote the abilities of the 
students. He/she works in a collaborative way, in a relationship characterized by em-
pathy, complicity, transparency, in which the procedures and tasks to be developed 
along the practice must be clearly displayed, aiming at the personal and professional 
growth of future teachers. He/she should be seen as a facilitator of learning who cre-
ates the conditions that facilitate opportunities for personal development of students 
and at the same time enhances their knowledge, capacities and skills; and not be seen 
as a mere knowledge transmitter. The supervisor should provide an environment 
that encourages questioning and answering which matches the thinking of the stu-
dent, allowing him/her the reflection through this dialogue. It is essential to create 
environments for practice analysis, sharing and reflection on the way one thinks, 
decides, communicates and reacts in a classroom (Perrenoud, 2001). The creation of 
these environments will contribute to handle with the emotions and fears of future 
teachers, encouraging teacher development.

Strategies that the supervisor may take to develop  
a reflective practice
The use of active and participatory methodologies in order to stimulate, pro-

voke and accompany the process of reflection on practice, adopting for that diversi-
fied strategies which contribute to the practitioner’s physical, mental, and emotional 
well-being and the development of his/her reflective practice.
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As a way of maximizing the development of a reflective practice, the super-

visor has at his/her disposal some strategies such as: individual and group reflective 
diary; this is a great tool that enables to convert prospective teachers in autonomous 
learners, able to analyse and overcome the problems which they face in their classes. 
Zabalza (1994) considers that the development of diaries helps teachers to become 
researchers of themselves, first as narrators and later as critical analysts of the records 
they produce. The diary allows prospective teachers to become more reflective and 
deepen the knowledge about the teaching-learning process. If this is written and dis-
cussed in a shared manner, it makes easier the compilation of evidence of reflection, 
promoting the development of a high level of creative and critical thinking.

The reflective dialogue is worked in groups and constitutes focuses of discus-
sion, exchange of experience. This reflective dialogue can be worked in practicum 
seminars that are flexible and suitable spaces, in order to promote constant reflec-
tion. In practicum seminars, student teachers develop a cooperative work, enabling 
the sharing of different perspectives on the same situation, which could be interpret-
ed differently by each one of the participants, since the theoretical knowledge built 
allows this diversity (Alarcão, 1996).

Implementation of action research projects – Future teachers must identify a 
problem with which they should work and prepare an action research project. It is 
a methodology characterized by an ongoing dynamic between theory and practice 
and which allows establishing a dialectical relationship between theory and practice. 
Practice becomes researcher and the researcher implies him/herself in the practice 
(Alarcão, 1996).

Action research plays an important role in teacher education since it allows 
that future teachers question themselves about teaching and about how they could 
act differently, looking for answers to action alternatives as a means of improving 
their practice. This strategy allows the practitioners a constant questioning and re-
flection, in articulation.

Classroom observation – observing lessons includes investigating scientific 
bases that could help in reflecting on the action observed for a better understanding 
of practice. It provides to the future teachers the observation in the practice of teach-
ing methods studied during their academic education, leading to an understanding 
of those teaching methods in practice.

Experimentation and active participation in the lessons – The practicum should 
be a trial period in which future teachers are actively involved in the development of 
teaching and learning, trying several innovative strategies.

Case studies – Cases are records of problematic events occurred in the class-
room, involving its complexity. This allows access to the beliefs of teachers on teach-
ing (Alarcão, 1996). Case studies allow analysis, reflection and detailed discussion 
of the descriptive events. They allow sharing different views on the same situation, 
involving students in the acquisition of knowledge about the educational process, 
allowing them to give their views on the same.

Learning Portfolios – they allow practitioners to organize, present training, in-
cluding the teaching practice, relationship with students and check the progress as a 
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teacher, (Bernardes & Miranda, 2003), allowing for reflection on the way of teaching, 
to reorganize their educational priorities and rethink the strategies to adopt in view 
of the group to which they are intended. They allow future teachers to make deci-
sions about their teaching in order to improve this.

Microteaching – In microteaching one uses the video recording of lessons 
which is later analysed in group (students and teacher); the student receives feed-
back of his/her performance with the observation of the video of the lesson about its 
development. Microteaching creates a discussion environment as it provides a form-
ative feedback that might favour the professional growth of the practitioner (Moral 
Santaella, 1997).

Project Work – For the future teachers to design projects and put them into 
practice implies a certain freedom of action, leading to a reflective attitude, once 
project work is a methodology that focuses on problem solving, which requires a 
great involvement by participants in that work. The subject being dealt is found by 
the group, which after negotiation of the several suggestions made, reaches the final 
formulation of the problem.

This methodology grants future teachers and the other participants in the pro-
ject design research in the field and moments of reflection on the action, literature 
enquiries, and exchange of ideas among participating elements.

Final remarks
Reflective practice provides future teachers opportunities for their develop-

ment and may be considered as an essential part in professional development.
The supervisor must identify the training needs of future teachers, emerging 

from their educational intervention and provide them appropriate strategies to their 
intervention, in view of the development of professional skills. The direct contact 
established between the supervisor and the schools allows him/her to be aware of the 
need to accompany students on their path of reflection on their practices, in the con-
struction of their professional skills. Reflection felt in and on practice presents itself 
as a key tool to link theory to practice. Skills are not developed through experience 
without reflection and without interaction with others.

The reflective process contributes to the development of the professional skills 
of future teachers, as it enables a more accurate perception of educational action and 
this more organized and detailed vision helps them find ways of solving the problems 
detected.

It is in the real context that the future teacher can rebuild his/her attitudes, 
emotions, skills and pedagogical abilities. To involve them in action research pro-
cesses on their practice may be a good strategy to form their professional skills; not 
only content is transmitted but also systems of comprehension, performance and 
valuation of their own practice through reflective learning alternating action and 
reflection.
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ОПТИМИЗАЦИЯ НА САМОСТОЯТЕЛНАТА  
РАБОТА ПО ПРЕДМЕТА „ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПИАНО“ 

НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА 
НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА“

Жанета Д. Кацарова

OPTIMIZATION OF THE INDIVIDUAL WORK AT THE 
DISCIPLINE “OBLIGATORY PIANO” OF THE STUDENTS 

OF “PEDAGOGY OF EDUCATION OF MUSIC”
Zhaneta D. Katsarova

ABSTRACT: The problem of training the optimization of the individual work cov-
ers the methods of teaching and the forms of organization of school activities. It 
confirms the thesis according to which the optimization and the organization of the 
individual work must become an object and a subject of special efforts of the teacher.
KEYWORDS: optimization, individual work, obligatory piano.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 290/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Според българския тълковен речник думата оптимален означава: най-
благоприятен, най-близък до желаното. Оптимизация в общоприетия смисъл 
е привеждане на някаква система в най-добро, (оптимално), според конкрет-
ните цели състояние, което спомага нейното успешно функциониране и нама-
лява излишното натоварване. Това е избор на метод за използване на ресур-
сите, който дава най-добри резултати. Съществуват неограничен брой методи 
за достигане на целта. Индивидът използва методи от натрупания до този мо-
мент жизнен опит, за да подбере възможностите. Достигането на максимални 
резултати при минимална загуба на ресурси е целта на оптимизацията. Ре-
сурсите в случая са: загуба на време, интелектуални, психически и физически 
усилия, вложени в процеса на самоподготовката.

В дисертационния труд на Галина Салдаева „Проблемы оптимизации 
профессионального становления музыканта-исполнителя“ обосновава значе-
нието на три основополагащи методологически положения:
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– Оптималният процес или резултат не е идеалният въобще, а най-до-

брият според реалните възможности на обучавания и обучаващия.
– Критериите за оптимизация на обучението не са статични – те се раз-

виват според израстването на студента и педагога.
– Оптималната система е относителна – тя не дава абсолютно решение, 

но дава насока по пътя към него.
Същата авторка достига до следните изводи:
– Оптималната система дава ефективно съдържание и интензивни ме-

тоди за учене и възпитание, позволяващи в максимално съкратени 
срокове да се достигнат най-добри резултати според конкретната об-
щоприета норма.

– Оптималната система на обучение дава на студента индивидуално ко-
ригиращи критерии за качеството на неговата работа.

Оптимизацията на самостоятелната работа на студента често не е при-
оритет на педагога. В практиката се установява, че далеч не всички обучава-
щи се музиканти могат да работят продуктивно по време на самостоятелната 
си подготовка. Доминират стари навици, пасивно-репродуктивни начини на 
работа, които водят до нецелесъобразно губене на вложеното време. Проце-
сът на постигане на самостоятелна творческа работа, откриването на нейните 
закономерности, най-често върви стихийно и отнема много усилия. Емпи-
рическата самоподготовка, следвайки метода „проба-грешка“, често обхваща 
външната, практическа страна на ученето без осмисляне на същността, сми-
съла на музикалния текст и начините за неговата реализация. В съвременните 
дидактични концепции силно се утвърждава тезата, съгласно която оптимиза-
цията на самостоятелната работа, трябва да стане обект и предмет на специал-
ни усилия на педагога, изисквайки от него, наред с разбирането на природата 
и психо-педагогичната същност на този процес, също и владеенето на съот-
ветната методология на преподавателската дейност.[5]

Изследването цели да се намерят оптималните пътища и средства, които 
да обезпечат овладяването на достатъчни за конкретната професионална дей-
ност (учител по музика) компетенции, умения и навици за свирене на пиано, 
максимално възможни във конкретният момент на обучението, и натрупващи 
се във времето, които дават възможност на студента да се самообразова и са-
моусъвършенства и след завършване на образованието си.

Подготовкота по пиано е твърде специфична дейност. Резултатът от 
тази дейност минава през овладяване на особени двигателни умения, а също 
изисква и владеене на музикалният език. За двигателните автоматизации са 
необходими повторения, докато пръстите на ръцете извлекат от инструмента 
качествена музикална мисъл. В тази връзка количеството, вложено време за 
достигане на достатъчно професионално ниво, е многократно по-голямо на-
пример от времето необходимо за овладяване на някоя от теоретичните дис-
циплини. Съотношението на времето на часа по пиано към времето за само-
подготовка е най-малко 1:3.

Жанета Д. Кацарова
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В тази връзка първата задача на студента е да си подсигури достатъчно 

време за самостоятелна работа.
Втората задача и на преподавателя, и на студента е да се да подобри ка-

чеството на дейността и в часа, и в самоподготовката. Целта е да се повиши 
КПД (коефициента на полезно действие) [5].

Самостоятелната работа е форма на обучение, в основата на което се 
прилагат достиженията на педагогическата психология, когнитивната психо-
логия, познанията от музикално теоретичните дисциплини и клавирната педа-
гогика. Тъй като студентът не може да се ползва от тези познания от началния 
момент на своето обучение, (още не ги е учил) преподавателят по пиано е длъ-
жен да даде необходимите знания, да прояви индивидуален подход към всеки 
студент, да диагностицира неговите умения за свирене на пиано и теоретични 
познания и да подготви индивидуално според нивото на всеки един студент 
план за дългосрочна работа, оптимизиран според изискванията на учебната 
програма, в който съобразно спецификата на липсващите навици, умения и 
познания, те постепенно и оптимално да се натрупват в работата в часа по 
пиано и в самостоятелната работа. Преподавателят по време на часа предла-
га конкретен алгоритъм на работа, който да се ползва при самоподготовката, 
поставя на студента конкретни задачи и предявява определени изисквания 
при изпълнението на тези задачи. Студентът трябва да бъде запознат с при-
чините и теоретичната обосновка на тези изисквания за да бъде мотивиран 
за тяхната необходимост. Например защо е необходимо създаване на правил-
ни пианистични навици (постановка, пръстовка, съобразно спецификата на 
двигателния апарат и моторната памет), как да използва музикално-изразните 
средства на инструмента (фразировка, щрихи, динамика, темпа, баланс между 
отделните гласове и т. н.), защо композиторът е избрал точно тези изразни 
средства за да може да осмисли музикалния текст (съобразно познанията си по 
история на музиката, хармония, полифония, солфеж, методика, хорознание)? 
Каква е спецификата на моторната памет и как да автоматизира целенасочено 
двигателните умения? Как да се подготви за публична изява? Мотивираният 
и целенасочен подход към овладяването на учебно-познавателната дейност го 
дистанцира от пътя на пасивното, без инициативно изпълнение на задачите, 
поставени от педагога. Оптимизацията на самостоятелната работа предполага 
преди всичко осмисляне на задачата от учащия се, разбиране на нейната въ-
трешната същност, природа и характер, намиране на необходими начини на 
решение и видоизменянето им при поставянето на новите цели и задачи.

Оптимизацията на обучението по предмета „задължително пиано“ на-
лага насочване на целите и задачите в изпълнение на спецификата на квали-
фикационната характеристика на бъдещия учител по музика или музикален 
ръководител в детската градина. За студента тези цели трябва да са ясни и 
мотивиращи неговото развитие в конкретната насока.

В началото на обучението на студента се предлага „комплект на студента“, 
който включва освен програмата по предмета, целите, задачите, литературата, 

Оптимизация на самостоятелната работа по предмета „задължително пиано“ ...
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изпитния материал и критериите за оценяване. Тези критерии студента трябва 
не само да познава, но и да използва във всеки един момент като база за срав-
нение на своите достижения с това, което е необходимо още да усъвършенства.

Повишаването на качеството на обучението по пиано е нереално, без да 
се има предвид подобряване на качеството на самостоятелната работа. Аси-
милацията на знания, умения и навици, получени от обучаващия се в процеса 
на общуването с педагога, се проявяват в процеса на самостоятелната работа. 
Работата с педагога и самостоятелната работа представляват единен учебно-
възпитателен процес. [4] Аудиторната работа имитира и моделира структура-
та и съдържанието на самостоятелната работа, отработвайки методологията 
и техниката на самостоятелните занятия в съвместна работа с учащите се. В 
някои случаи тази форма на работа може да заеме само част от урока, в други 
случаи – целия урок. Според М. Д. Чегодаева „Структурата и съдържанието на 
такива уроци-модели имитиращи самостоятелната работа в нейния „еталонен 
вариант“ е да бъдат построени адекватно на самоподготовката. Смисълът на 
действията на преподавателя е в това да даде импулс на обучаемия за самомо-
билизация на вътрешните ресурси, да провокира неговото самодвижение към 
потребност от креативни действия“[6].

В педагогически аспект проблемът с възпитаването към оптимизация 
на самостоятелната работа обхваща и методите на преподаване и начините 
на учене и формите на организация на учебната дейност. Докато учащият не 
е овладял в необходимите граници технологията на самостоятелната работа, 
контрола и самоуправлението, както пряко, така и посредствено, тя трябва да 
бъде задължение на педагога [3]. Индивидуалните учебни занятия трябва да 
се провеждат така, че да осигурят безусловно изпълнение на определен мини-
мум от самостоятелната работа от всички студенти, като постепенно се пре-
доставят усложнени задачи за по-добре подготвените.

Оптимизацията на самостоятелната работа обхваща няколко съществе-
ни пункта:

1. Разпределение на времето:
– в началото на семестъра, още първия час преподавателят трябва да за-

познае студента с целта, средствата, трудността, сроковете за изпъл-
нение и формите на контрол по дисциплината. Това дава възможност 
за дългосрочно планиране на работата, която предстои, и фиксиране 
на ресурси от свободно време, предвидено за самоподготовка.

– оптималното използване на ресурсите от време и в дългосрочен, и 
краткосрочен план налага рационално планиране и поставяне на ре-
ално изпълними цели.

– структурата на подреждане на работата по време на самоподготов-
ката изисква да се предвиди повече време за тежките задачи, които 
изискват концентрация на волята и вниманието и се редуват с необ-
ходимите моменти на почивка, т.е. да се овладеят навиците за психи-
ческа саморегулация на дейностите.

Жанета Д. Кацарова
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2. Оптимизацията на самостоятелната работа изисква концентриране 

върху целите, които трябва да се достигнат. Необходима е:
– точна мотивировка и постановка на конкретните задачи насочени в 

сферата на професионалната дейност, които да са пряко свързани и 
обслужващи най-съществените художествени-изпълнителски зада-
чи, без да се отвлича с второстепенни и странични начинания;

– необходим е алгоритъм, определена оптимална последователност при 
изпълнение на конкретната работа. Той е различен в зависимост от 
достигнатото ниво на умения, но изпълнява изискванията на крайна-
та цел.

3. Оптимизирането на задачите чрез правилно музикално мислене поз-
волява да се използва целият капацитет от натрупани познания от музикално 
теоретичните дисциплини: хармония, солфеж, хорознание, полифония, музи-
кален анализ, история на музиката. Обвързването на обучението със музикал-
но теоретичните дисциплини има двуяко значение. От една страна се подпо-
мага разбирането, смисъла на значението на тези знания, като се прилагат на 
практика, от друга страна анализът и разбирането на особеностите на музи-
калната тъкан спомагат по-успешното възприемане на самото произведение. 
Ако студентът е разбрал в часа по пиано какво представлява музикалната фак-
тура, защо и как композиторът е осъществил своята идея, в самостоятелната 
работа той ще знае какво прави във всеки един момент, ще запомня смислено 
и ще автоматизира вярно музикалния текст. Анализът и разбирането на музи-
калния език осмислят самостоятелната работа и я правят продуктивна.

4. Системата на контрол е база за организация на самостоятелната рабо-
та и дава възможности за корекция на и усъвършенстване на нейното качест-
во.Формите на контрол са:

– Периодически провеждани задължителни класови срещи, (ритмично 
разпределени във времето, в които се представя определена част от 
изпитния материал); участие в концерти и изпитна програма и други 
подобни форми.

– Постоянният контрол върху успешното изпълнение на самостоятел-
ната работа на студента се упражнява в урока по пиано и индивиду-
алните консултации, където преподавателят проверява постижения-
та и прави необходимите корекции.

– Самоконтролът се базира на изискванията на преподавателя и се подпо-
мага от предоставените в началото на обучението критерии за оценяване.

В процеса на обучението, с натрупването на практически и теоретичен 
опит, студентите постепенно започват да осъзнават как да намират оптимал-
ния вариант за рационализация на ученето, да работят продуктивно, бързо и 
ефикасно, за да повишат количеството и качеството на постигнатите резулта-
ти. Осмислянето на подхода към материала, „разбирането на основните зако-
номерности на всички видове и форми на труд “ [2] дава възможност за самос-
тоятелно реализиране на изискванията на учебните програми.

Оптимизация на самостоятелната работа по предмета „задължително пиано“ ...
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Оптимизацията на самостоятелната работа с активното участие на пе-

дагога е път за формирането на най- съществените параметри на квалифика-
ционната характеристика на бъдещия учител по музика, като музикалнопеда-
гогическа и практическа компетентност, самообразование и саморегулация в 
променящата се образователна система и т.н. Развитието на независимо, тър-
сещо и творческо мислене на учащите се, винаги е било предмет на задълбо-
чени грижи на известни музиканти. Според Нейгауз „Да научиш ученика да 
работи самостоятелно е една от най-важните задачи на педагог, и затова тя е 
безусловно хуманна“ [1, 138].
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ФОРМИРАНЕ НА БЕЗОПАСЕН  
И ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

Живка Енчева Военкинова

FORFORMATION OF SAFE AND HEALTHY LIFESTYLE
Zhivka Encheva Voenkinova

ABSTRACT: The article presents problems related to the common culture of the 
society and the means of preservation and health promotion. It discusses the 
directions and tasks of modern pedagogy to form a safe lifestyle. The factors de-
termining the safety of life in educational institutions are mentioned. It discusses 
the conditions for preservation of the life and health of students in educational 
institutions.
KEYWORDS: Education, students, healthy life, educational institutions, safety 
culture of society

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 299/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Начинът на живот се определя от всеки човек съзнателно и самостоя-
телно. Независимо колко е обучаван и възпитаван в това отношение, ако той 
не е осъзнал значението му, никой и с нищо не би могъл да го промени в поло-
жителна насока или да му повлияе.

В. А. Филатова [8,с.185 – 187] акцентира на факта, че част от общата кул-
тура на обществото и средствата за съхранение и укрепване на здравето, фи-
зическото развитие на хората и профилактиката на здравето са двигателната 
активност, физическата култура и спорт. В подготовката на активна жизнена 
дейност физическата култура на човека винаги е заемала водещо място. Нару-
шеното равновесие между силата на емоционалния дразнител и реализацията 
на физическата потребност на тялото могат успешно да бъдат решени чрез 
този вид култура и това е верният път, по който е възможно да бъде укрепено 
духовното и психическото здраве.

Формирането на ценностни отношения към здравето на студентите в 
педагогическия процес се детерминира от следните фактори:

– ценностно ориентирано пространство;
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– ценностно ориентирана дейност;
– когнитивни знания за човека, самоанализ, самопознание, самооценка;
– ценностна мотивация – избор на идеали и лични мотиви за културно-

оздравителна дейност:
➢ практическа дейност – усвояване на умения и навици за самостоя-

телно запазване на здравето;
➢ диагностика – самостоятелна оценка на нивото и характера на 

собственото здраве [9, с. 209–211].
“Под култура на безопасната жизнена дейност се разбира нивото /със-

тоянието/ на развитието на човека и обществото, което се характеризира със 
значително обезпечаване на жизнената дейност в системата на личните и со-
циалните ценности, разпространението на стереотипите на безопасно поведе-
ние във всекидневния живот и в условията на опасни и екстремни ситуации, 
степента на практическа защитеност от заплахи и опасности във всички сфе-
ри на жизнена дейност“ [2, с. 316].

Проблемът и задачите на съвременната педагогика за безопасен начин 
на живот са в следните направления:

– аспекти за формиране на жизнен опит и безопасно съществуване на 
личността /философски, психологически, социологически/;

– формиране на жизнен опит за безопасно съществуване- роля на ро-
дителите;

– възпитаване култура на безопасността чрез национални традиции, 
методи и средства;

– профилактика на виктимното поведение [3, с. 260].
Водеща роля за формиране на безопасно поведение в живота играе об-

разованието. Отговорността в това отношение се счита, че е на образовател-
ните институции, на обществото, на семейството. В резултат на тази дейност 
трябва да се формират следните умения:

– проблемът за безопасността в съвременния свят да се оценява адек-
ватно;

– грамотно да се използват практически навици за безопасен начин на 
живот;

– формиране на култура на безопасен начин на живот [3, с. 262–263].
Факторите, които обуславят безопасността на живот в образователните 

институции, са следните:
– пожари;
– масови отравяния и заболявания;
– травматизъм;
– правонарушения;
– наркомания;
– телефонен, углавен и политически тероризъм [5, с. 286].
Условието за съхраняване на живота и здравето на обучаемите и рабо-

тата в образователните заведения, на материалните ценности от нещастни 
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стечения на обстоятелствата като аварии и други извънредни ситуации е в 
основата на разбирането за безопасност на образователните заведения. Счита 
се, че студентите трябва да получат познания по тия проблеми по време на 
лекциите и да ги прилагат по- късно в практиката си.

Структурата на безопасността на жизнената дейност е следната:
– космическа безопасност;
– глобална безопасност на обкръжаващата среда на равнище стихийни 

бедствия;
– политическа безопасност в глобален мащаб;
– икономическа безопасност в глобален мащаб;
– държавна безопасност;
– екологическа безопасност;
– личностна безопасност;
– интелектуална, професионална, медицинска и др. безопасност [6, с. 288].
Теорията на екологията, която е предложена през 1992 г. от Н. Ф. Рей-

мерсом, служи като обща теория за управление на посочените по- горе типове 
безопасност.

Според М. Бонева [1, с. 122]: “Влиянието на техноекологичния риск 
върху „човешкия елемент“ на производствено- икономическия потенциал на 
предприятието може да се изрази в нанасянето на вреда върху здравето на 
сътрудниците на компанията в резултат на екологични катастрофи, аварии, 
инциденти в дадена компания, унищожаване на персонала на компанията в 
резултат на екологични катастрофи, станали в други фирми, или е резултат 
на системно /безаварийно/ замърсяване на околната среда от съседни такива“.

Авторът [1, с. 123] посочва, че днешният човек е индустриален, урбани-
зиран, той е самият за потребление, има експлоататорски манталитет. В резул-
тат на това има вероятност той да унищожи всичко натурално и по този начин 
да се самоунищожи.

В. Козарева и Г. Божилов [7, с. 1–10], разглеждайки рисковете и опасно-
стите, които могат да застрашат живота и здравето на младите хора, акценти-
рат на следното:

– сексуално-рисково поведение;
– зависимости;
– агресия;
– миграция;
– интернет;
– здравословен начин на живот;
– кариерно развитие;
– недостатъчно осмисляне на свободното време.
За осъществяване на идеята за безопасност на младежите авторите 

предлагат обучение по метода „връстници обучават връстници“ по посоче-
ните по-горе проблеми. Предлагат теми, които са подходящи за ученици от 
8- ми до 12- ти клас, като целта е след обучението у тях да се формират умения 
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за предпазване от различни рискови ситуации, на които са изложени. Освен 
това те считат, че по този начин ще се повишат знанията им по тези проблеми 
и чрез включване в практически упражнения.

Методите, които се използват при обучението на младежите, са следните:
– дискусии;
– ролеви игри;
– дебати;
– мозъчна атака;
– презентации;
– работа по групи и др.
При изграждане на темите се работи преди всичко върху усвояване на 

знания по проблемите, формиране на умения, за развитие на устойчивост към 
рисковете и активно изграждана позиция.

Проектът „Здрава младеж“ [4, с. 1] е реализиран от Националния инсти-
тут по здравеопазване /ISS/, като е финансиран от Министерството на труда и 
социалната сигурност.

Целта е сред младежите да се популяризира култура на здравословен на-
чин на живот, запознаване със здравословния начин на живот, а стремежът е 
да се променят у тях някои нездравословни форми на поведение.

Съвременни изследвания [6, с. 82] сочат, че са крайно ниски показателите 
на физическото и психическото здраве на педагозите. С увеличаване на стажа 
им тези показатели стават все по- ниски. Необходимо е те да умеят да се само-
наблюдават, а също и да наблюдават колегите си, което се изразява в следното:

– колко често има напрежение в плещите и шията;
– колко често са сбръчкани веждите и др.
В такива случаи се препоръчва да се наблюдава за известно време при-

родата, да се почива, да се върне усмивката на лицето, защото тя повдига на-
строението и предразполага. Използвайки оздравителната педагогика, трябва 
да се знае, че: – „Здравето това е не само отсъствие на болест, но и физическа, 
социална и психологическа хармония на човека. А също и доброжелателно от-
ношение с хората, природата, накрая със самия себе си“ [6, с. 82]. О. Е. Катина 
[6, с. 106] посочва, че съществува висок интерес към въпросите, свързани със 
здравето на учащите.

Задачите, които трябва да се решават в това направление, са следните:
– в съответствие с целите и принципите на хуманистично образовани 

трябва да се изгради цялостният образователен процес;
– изграждане на устойчива мотивация у учащите за здраве и обучение, 

и жизнена дейност;
– усвояване на здравеопазващи педагогически технологии;
– създаване на здравеопазваща образователна среда;
– възпитаване на обща култура и здравна култура;
– чрез образователната, възпитателната и организационната дейност 

на учителите да се формира здравната култура на обучаващите се [6, 
с. 109].
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А. Федотов [7, с. 180] подчертава, че здравето е безценно достояние не 

само за човека, но и за цялото общество.
Здравето позволява на човека следното:
– да изпълни своите планове;
– успешно да реши основните жизнени задачи;
– да преодолява трудности;
– да преодолява значителни претоварвания;
– да има активен и дълъг живот;
– да живее до 100 и повече години.
Хората, които не спазват здравословен начин на живот, стигат до след-

ното:
– стават трудноподвижни /хиподинамия/;
– затлъстяват – имат склероза, захарен диабет, нерви, безсъние и др.;
– снижават работоспособността;
– вялост на мускулатурата;
– нарушена обмяна на веществата;
– преждевременна смърт.
За здравословния начин на живот е от значение правилното редуване на 

работата и отдиха. Голямо значение има и пълноценният сън, който трябва да 
е достатъчно продължителен и дълбок. Физкултурата и спорта са от изклю-
чителна важност за хората, занимаващи се с умствен труд. За здравословния 
начин на живот е от значение пребиваването и разходките на чист въздух – от 
1 до 1,5 часа.

Предпазването от простудни и инфекциозни заболявания е също от го-
лямо значение за здравето на човека. До дълбока старост всеки човек има го-
леми възможности за укрепване и поддържане на своето здраве [7, с. 182–184].

Заключение: Поддържането на здравословното състояние на човека за-
виси от грижите, които той сам полага за него. От неговите нагласи и мотива-
ция в много случаи зависи и се определя здравословният му начин на живот. 
Колкото по- здрави са студентите, толкова по- бърза, по- успешна ще е адап-
тацията им към обучението в университета и толкова по- добър ще е напредъ-
кът им в обучението.
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ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ИЗВОДИ  
ОТ РЕАЛИЗИРАНА АРТ ТЕРАПИЯ С ДЕЦА  

ОТ ДДЛРГ „ДЕТЕЛИНА“ – ГР. ШУМЕН
Живко В. Жечев

PRACTICAL AND APPLIED CONCLUSIONS  
OF REALIZED ART THERAPY WITH CHILDREN 

FROM HOME FOR CHILDREN WITHOUT  
PARENTAL CARE „DETELINA“ –  SHUMEN

Zhivko V. Zhechev

ABSTRACT: The Art therapy with institutionalized children stands on important 
motives: self-assertion, self-identification, achievement and others. The practical 
implementation of this type of therapy with institutionaized children shows that 
classes through iso therapy, tale therapy, music terayapy, sand therapy, Puppet 
Therapy help them solve their problems and conflicts, develop personal skills to 
control their behavior, master nervous outbursts, depression, psychological bar-
riers to overcome stress and aggression, increase their social activity
KEYWORDS: Art Therapy, motivation, self-development, iso therapy, tale ther-
apy, music therapy, sand therapy, puppet therapy.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 294/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Като социално-психологически акт Арт терапията с институционал-
ни деца се опира на важни мотиви, стоящи във фундамента на социалната 
активност и социализацията [8], [10]:

• мотив за самоутвърждаване – стремежът на децата да се утвърдят в 
социума и се свързва с чувството им на собствено достойнство, чес-
толюбие и самолюбие;

• мотив за идентификация с друг човек – израз на институционалните 
деца да приличат на определени герои, кумири, авторитетни личности;

• мотив за саморазвитие – изразява се като подтик за самоусъвър-
шенстване, стремеж към пълна реализация на способностите и жела-
ние за усещане на лична компетентност;
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• мотив за постижение – свързва се с постигане на високи резултати и 

майсторство, което се проявява при избора на сложни задачи и стре-
межът им към изпълнение;

• мотив на аффилиация (affiliation  – присъединяване) – изразява се 
в стремеж към установяване или поддържане отношения с другите 
хора, контакти и общуване с тях;

• процесуално – съдържателни мотиви – чрез тях институционалните 
деца се подтикват към активност чрез съдържателни дейности, а не 
чрез външни фактори;

• просоциални (обществено значими) мотиви – те се свързват с осъз-
наването на общественото значение на дейността, с чувството на дълг 
и отговорност пред групата и/или обществото. По този начин човек 
се съизмерява с определена социална група и цялото общество. Чрез 
Арт терапията институционалните деца се подбуждат към норма-
тивност, лоялност, групови и общностни стандарти, признание и за-
щита на груповите ценности, стремеж към реализиране на обществе-
нозначими цели.

Подхождайки към реализирането на Арт терапия с институционални 
деца от ДДЛРГ „Детелина“ – гр. Шумен изследователският екип, ръководен 
от автора на настоящия доклад, разбира тяхната мотивация като понятие с 
двойнствено значение. От една страна, тя трябва да се разбира като съвкуп-
ност от мотиви, които пораждат и направляват поведението и дейността на 
децата. От друга страна, тя е процес на въздействие върху детето или групата 
с цел да се формират или променят определени мотиви.

Мотивиране на социална активност чрез изотерапия
Екипът определя за основен арт терапевтичен метод, насочен към со-

циализирането на деца от ДДЛРГ „Детелина“ – гр. Шумен изотерапията, из-
хождайки от теоретико – практическите разработки на К. МАЛЧИОДИ [16], 
К. РОС [20], Л. СИЛВЪРСТОУН [22], Л. МАРДЕР [7], С. БАЙКУШЕВ и Т. МИ-
ТОВА [1], с разбирането, че работата с бои е творчески акт, позволяващ на 
детето да се почувства и да разбере себе си, да изрази свободно своите мисли 
и чувства, да развитие на емпатия, да изразяват своите надежди и мечти.  Ри-
суването освен това  развива сетивно – моторната координация. Предимство-
то му е, че то не изисква съгласуваност с участието на много умствени функ-
ции. Използването на изотерапията в много случаи има психотерапевтична 
функция, което помага на детето да се справи с психологическите си пробле-
ми, възстановяването на емоционалния баланс или да коригира съществува-
щи нарушения на поведението си.

Изотерапията в институцията е съобразена и със значението на раз-
личните техники на работа: с четка; със сив молив, креда, пастел; с флумас-
тер или химикал.

Живко В. Жечев
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Темите за работа с бои могат да бъдат изключително разнообразни и се 

отнасят както за индивидуални, така и за групови общи проблеми.  Обикнове-
но темите за рисуване  включват:

1. Собствено минало и настояще – „Трудностите ми при контакти с други 
деца“, „Ситуации в живота, когато се чувствам несигурен“, „Моят ти-
пичен ден“;

2. Бъдещи или абстрактни понятия – „Какво бихте искали да ви се слу-
чи,“ „Назоваване на три най-силни желания“, „Остров  на щастие-
то“, „Страх“.

3. Отношения в групата – „Какво ми даде отборът, в който играя“, „Как-
во аз очаквам като отношение от групата“ и др.

Мотивиране на социална активност чрез куклотерапия
Чрез проведената куклотерапия изследователският екип стимулира 

процесите на идентификация на детето с любим герой на детето. Това озна-
чава за изразяване на чувства, отношения и самообучение. Децата използват 
играчки за да изразят чувствата, които в други случаи може да предизвика 
неодобрението на другите.

Цялата практическа работа по куклотерапия изследователският екип 
основава на научните разработки на Е. КРАМЪР [15], О. ВАЛДЕС [18], Т. КО-
ЛОШИНА и Г. ТИМОШЕНКО [3], А. КОПИТИН [4], [5], [6].

В случая куклата е междинен обект на взаимодействие между децата и 
възрастните. Надявайки на ръцете си куклата, детето предава на нея чувства-
та си, забравя за проблемите и страховете, разкрива вътрешните си скрити 
резерви.

Чрез куклотерапията се постигат различни ефекти, свързани с разви-
тието на децата: усъвършенства се моториката на ръцете и координацията 
на движенията; създават се предпоставки за отговорно управление /на кук-
лата и себе си/; проява чрез куклата на такива емоции и чувства, състояния и 
движения, които в обикновения живот по различни причини детето не би си 
позволило да прояви; осъзнаване на причинно – следствените връзки между 
собствените действия и изменението на състоянието на куклата; научаване за 
различно телесно изразяване на различни емоции, чувства, състояния; раз-
витие на произволното внимание; усъвършенствуване на комуникативните 
навици и култура; придобиване на нови социални компетенции.

Целите на занятията по куклотерапия са свързани главно със: създава-
не на условия за успешна социализация на децата, за работа в екип, и корекция 
в развитието на личността; развитие на емоционално – волевата сфера; обога-
тяване на представата за окръжаващия свят на децата; разширяване обхвата 
на социалните компетенции

Пиесите за куклотерапията се подбират заедно с децата. Обикновено 
това са приказки, които те добре познават и обичат. Работата продължава не 
повече от два часа на ден. Обикновено в спектакъла участват 2 – 3 деца, кои-
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то се редуват със следващи групи по 2 – 3 деца. Но работата се наблюдава от 
всички деца в групата.

Работи се главно с измислени от децата персонажи и етюди. Така се от-
разява реалната позиция на децата в определени жизнени ситуации. Те под 
ръководството на водещия откриват недостатъците на персонажите и правят 
всичко възможно да ги поправят. По този начин незабелязано децата усвояват 
модели на поведение.

На куклите могат да се задават въпроси. Децата могат взаимно да си по-
даряват или разменят. Всичко зависи от настроените и уговорките между тях. 
Темите могат да се избират произволно или във връзка с проблемите, които 
подлежат на корекция. Децата от групата разиграват например следните етю-
ди: „Когато бях малък…“, „Когато стана възрастен…“, „Нощес ми се присъ-
ни…“, „Веднъж в училище…“, „Моята кукла много се страхува…“, „Живяло 
някога палаво дете, на което всички правели забележки…“ и др.

Спектакли за публиката са най-важният акорд в работата на изследо-
вателската група и децата. Публичното одобрение, усмивките, аплодисментите 
на публиката – това не е просто признаване на успешното пресъздаване на 
героите, но най-вече това е признаване на личността на актьора – той е при-
знат, харесван, нужен. Всичко това усилва неговата социална значимост. Така 
се постига хармонизация на личността на детето и развитие у него на себеиз-
разяване и самопознание.

На някои от представленията на групата присъстват и някои от роди-
телите на децата, като по този начин чрез куклотерапията се постига и друг 
изключително важен ефект на арт терапията – заздравяване на взаимоотно-
шенията деца – родители.

Мотивиране на социална активност чрез приказкотерапия
Подходът на изследователския екип при прилагането на приказкоте-

рапията е, че тя е „свързващ мост“ между съзнателния и несъзнателния свят 
на децата, отразяващ връзката между събитията в историята и поведението 
в реалния живот. Поставяйки арт терапевтичната си дейност в светлината на 
творчеството на С. БЪГЪЛТЪР [13], С. РАЙЛИ [19], В. ВАЧКОВ [2], Н. РА-
ДИНА [9], екипът тръгва с разбирането, че това е един от методите, който 
използва терапевтичния процес като готови приказки и приказни истории, 
измислени от клиента. При прилагането на този метод в ДДЛРГ „Детелина“ 
се оказва, че той дава много добри резултати при справяне с емоционалните 
травми на децата, решаване на житейски кризи и запълване на някои техни 
социални дефицити.

Резултатите показват, че чрез приказкотерапията се разширява предста-
вата на децата за нормален живот и разбирането им за света на чувствата и 
преживяванията. Събират се знания за живота, създава се несъзнателен запас 
от жизнен опит, пробуждат се скрити сили, формират се желания и планове. 
Търсят се и се намират скрити смисли и жизнени уроци.  

Живко В. Жечев
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В реализирането на приказкотерапията изследователският екип се 

опира на няколко вида приказки:
Народни приказки.   Екипът ги използва, защото са носители на много 

важни идеи, свързани с окръжаващия свят на детето. Чрез тях се постига раз-
граничаване на добро и зло, а победата на доброто е важно за поддържане 
на стремежа към успех. Децата научават, че най-ценното човек постига чрез 
изпитания, а това, което му се дава даром, често бързо се губи.

Смятайки за особено подходящи при социализирането на децата, еки-
път използва различните видове народни приказки::

• приказки за животни – при тях децата идентифицират себе си с жи-
вотните, стараят се да им подражават, при което усвояват жизнен 
опит; с децата се реализират българските народни приказки „Клан 
недоклан“, „Косе Босе“, „Кума Лиса и Ежко Бежко“, „Юначното петле“, 
„Дядовата ръкавичка“;

• битови приказки – особено подходящи за социализиране на деца от 
институции, тъй като в тях най-често се разказва за превратности в 
семейния живот и се показват начините за разрешаване на семейни-
те конфликти; формират здраво чувство по отношение на несгоди-
те, разказват за малките семейни хитрости, поради което са особено 
подходящи за институционалните деца, разкривайки семейните и 
фамилни взаимоотношения; разиграни са етюди по приказките „Не-
воля“, „Сливи за смет“, „Който не работи, не трябва да яде“, „Дядо и 
ряпа“, „Момче и вятър“;

• страшни приказки /приказки страшилки/ – в тях се говори за нечис-
ти сили: магьосници, върколаци и пр.; използват се от екипа тъй като 
чрез тях се модулира и преживява тревожната ситуация в приказката, 
децата се освобождават от напрежението и придобиват нови способ-
ности за реакция;

• вълшебни приказки – това са най-увлекателните приказки за децата и 
благодарение на тях екипът работи с подсъзнателното у децата, кон-
центрирайки у тях жизнена мъдрост и информация за духовно разви-
тие; по избор на децата се драматизират народните приказки „Златно-
то момиче“, „Жива вода“, „Безценното камъче“;

• авторски художествени приказки – чрез тях екипът си поставя за цел 
да помогне децата да осъзнаят своите вътрешни преживявания; раз-
играват се приказките на Х. Андерсен „Малката русалка“, „Оле – за-
твори очички“, „Малката кибритопродавачка“ и приказките на Братя 
Грим „Белоснежка и Червенорозка“, „Снежанка“ и „Бременските град-
ски музиканти“;

• психокорекционни приказки – помагат на изследователския екип дели-
катно да повлие над поведението на детето; под корекция тук се разби-
ра замяната на неефективния стил на поведение с по-ефективен, а така 
също и обясняване на децата какъв е смисъла на произтичащото.
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Мотивиране на социална активност чрез пясъкотерапия
Прилагайки пясъкотерапията при разширяване на социализационните 

механизми на институционални деца, екипът подхожда, отчитайки следното:
1. Играта с пясък е самостоятелна терапия. Нейните корени се намират 

още в творчеството на К. ЮНГ [11], [12], а по-късно – в разработките на Е. 
КРАМЪР [15], А. РУБИН [21] и М. МАРКЕЛ [17], които са методологическа 
матрица на изследователския екип. Пясъкотерапията изразява войната, бит-
ката между доброто и злото, при което детето винаги знае как е добре да се 
спечели. И този опит е много важен за бъдещия му живот.

2. Завършената задача в пясъка от детето предизвиква неговите моти-
вация и интерес – то се опитва да направи нещо правилно, хубаво, спретнато 
и най-важното – бързо. Децата често не могат правилно да артикулират или 
обяснят това, което се случва с тях. Но при изграждането в пясъка на различ-
ни теми, детето може да изиграе различни трудности в живота си например 
трудностите в общуването с други деца или своите страхове.

Резюмета на проведени занятия по пясъкотерапия в ДДЛРГ „Детели-
на“ – гр. Шумен:

1. „Вълкът, който не яде козлета“ – Научаване на децата да се вслушват 
в себе си, да споделят своите възприятия, да коригират своите емо-
ции на страх и агресия; възпитаване в научаване да разбират себе си 
и другите и изработване на саморефлексия. Показва се, че в не всички 
приказки вълкът изяжда козлетата, а е възможно той да е техен добър 
приятел.

2. „Расти-расти цветенце на пясъка“ – Стабилизиране на емоционал-
ното състояние на децата; възможности за самоанализ и изработване 
на саморефлексия. Съвместното засаждане и развитие на цветенцата 
в пясъка е свързано с развитието на солидарност и трудолюбие.

3. „Разходка в гората“ – Развитие на груповата сплотеност и емоцио-
нално – волевата сфера на децата. Децата, хванати ръка за ръка прео-
доляват трудности в гората.

Мотивиране към социална активност чрез музикотерапия
При провеждането на занятия по музикотерапия изследователският 

екип подхожда от научни отправни точки, съдържащи се в разработките на 
признати учени в областта – Т. ДОЛЕЙ [14], Р. ПРАТ [18], Л. СИЛВЪРСТОУН 
[22] и др., които най-общо се състоят в следното: Музикалното изкуство по 
своята същност, е образна музикална реч, в процеса на която, както и в про-
цеса на словесната реч се създава контакт между композитор, изпълнител и 
слушател. Установява се духовно общуване, защото тази реч е необикновено 
богата па съдържание и по своите изразни възможности.

Особено важно значение при лечение с музикотерапия е правилният 
подбор на музикалните произведения, насочеността и последователността на 
тяхното слушане.

Живко В. Жечев
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Използваните музикални произведения и тяхната насоченост са посоче-

ни в следващата таблица:

Тип
музикално 
произведе-

ние

Конкретно  
музикално произведение

Параметри на промяната  
у децата

Весела музи-
ка, с умерено 

темпо

Мятало Ленче ябълка – изп. На 
Борис Машалов
Снощи сиденки кладохме – Мита 
Стойчева
Прела баба – изп. на дет.състав 
„Сребърни звънчета“
Градската музика – изп. на „То-
ника“
Детство мое – от филма „Нео-
чаквана ваканция“
Патешка история (Патето Яки) 
– изп. на Йорданка Христова и др. 

Поява на жизнерадост, желание 
и активност за работа.   Засилва 
увереността на децата в собстве-
ните сили, които са в основата на 
положителна промяна на живота 
им. Позиционира ги като главни 
деятели при реализирането на 
жизнените им позиции.

Лирична, 
мечтателна 

музика

Цъфнало цвете шарено – изп. на 
Илия Луков
Китка ти падна, Дено – изп. на 
Борис Машалов
Биляна платно белеше – изп. на 
Костадин Гугов
Лале ли си, зюмбюл ли си – изп. на 
Верка Сидерова
Я кажи ми облаче ле бяло – изп. 
На дет. Състав „Сребърни звън-
чета“
Когато бях овчарче – изп на Асен 
Кисимов и др.

Спомага за себеосъзнаването и 
наличие на реални преценки за 
АЗ-а у децата. Предразполага ги 
към желание за активиране на 
действия, свързани с промяна на 
настоящето към по-целеустре-
мено бъдеще.

Произве-
дения със 

степенувано 
настроение 
от сериозно 
към драма-

тично
и победно

Планино, Стара планино – изп. 
на Христина Лютова
Слънцето трепти, захода – изп. 
на Янка Рупкина
Химн на Кирил и Методий – изп. 
на Детски хор на БНР
Хубава си татковино – изп. на 
Детски хор на БНР
 Стани стани юнак балкански – 
изп. на хора на БНР
Къде остана детство – от филма 
„Таралежите се раждат без бодли“ 
и др.

Насочва действията на децата 
за преодоляване на депресията и 
застоя към предприемане на ак-
тивни действия за промяна на 
личното статукво.

Практико-приложни изводи от реализирана арт терапия с деца ...
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Радостни, 
активиращи 

„живи“  
пиеси

България, майка свята – изп. на 
Соня Балевска
Високи сини планини – изп. на 
„Сребърни звънчета“
Аз съм българче – изп. на дет. 
Състав „Сребърни звънчета“
Всичко тече – от филма „Васко да 
Гама от село Рупча“
Да бъдем различни – изп. на дет.
състав“Пим-Пам“, Тодор Колев и 
Васил Найденов и др.

Усилва волевите и емоционални 
настройки у децата, събужда у 
тях желание за активна промя-
на „сега и тук“. Изпълва ги с по-
ложителна енергия и увереност в 
собствените сили. Развива у тях 
чувството, че са част от едно 
голямо семейство – обществото.

С реализиране на музикотерапията в ДДЛРГ „Детелина“ по отношение 
на деца, проявяващи агресия, се постигна следното: 1.активиране на емоцио-
налните процеси, преработване и преодоляване на конфликти; 2.активиране и 
отключване на социални интеракции на невербално равнище, които подпома-
гат преодоляването на комуникационни поведенчески разстройства; 3.разви-
тие и диференциране на способността за естетическо преживяване и наслада, 
преодоляване на наличния дефицит от емоционални и естетични преживява-
ния у децата.

Проведената Арт терапия в ДДЛРГ „Детелина“ – гр. Шумен показва, 
че най-добре се стимулират институционалните деца в групова работа. 
При нея се проявяват ефектите на работна група. Детето вижда какво правят 
другите, как се държат. В групата се проявяват способността на децата да се 
концентрират, техните възможности и интереси. При работата водещият оси-
гурява възможности за дерогация (отмяна на определени правила), позволя-
ваща даване на възможности за различните деца. 

ИЗВОДИ
1. Арт терапията помага на институционалните деца да изразят себе си 

по-лесно. Творческият процес и себеизразяването чрез изкуството им помага 
да разрешат свои проблеми и конфликти, да развият личностни умения, да 
контролират поведението си, да овладеят нервни изблици, депресии, психо-
логически бариери, да се преборят със стреса и агресията, да повишат своята 
социална активност.

2. Чрез различните форми на Арт терапия в ДДЛРГ „Детелина“ са по-
стигнати позитивни изменения в психо – социалната страна на институционал-
ни деца, които стимулират тяхната социална активност по посока пълноценна 
социализация като подпомогнато е преработването на психо-травмените пре-
живявания на децата и те са „екипирани“ с нови   психологични, социални и 
инструментални умения и личностни стратегии за справяне със стресогенни 
жизнени събития; оптимизира се социалната среда на децата и се подпомага 
създаването на подкрепяща среда от връстници; намаляват се последствията от 
психо – социални кризи, пластично се преразпределят социалните роли на деца-
та, при използване  ресурсите на непосредственото им обкръжение и др.

Живко В. Жечев
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Реализираните типове Арт терапия в ДДЛРГ „Детелина“ – гр. Шумен 

дават основание да се направи изводът, че художествените произведения като 
продукти на детската творческа дейност обективират както силните, така и 
слабите страни на личността на децата. Те дават ценни сведения за разкриване 
на нейните особености, с което спомагат за арт терапевтично повлияване.
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ЕТАПИ В ОРАТОРСКИТЕ ИЗЯВИ  
НА ЕКСКУРЗОВОДА

Захарий Дечев

STAGES OF THE TOUR GUIDE TALKS
Zachariy Dechev

ABTRACT: This text places a stress on the particularities of the different stages 
and their respective various activities of the talks of the tour guide as an orator. 
The separates stages of the oratory art define the different steps taken to con-
struct the public speech as a composition, content allocation and pronunciation. 
In rhetorics, there are five basic rhetoric stages (cannons) in the orator speech, 
known as: inventio, dispositio, elocitio, memoria, action, which are still valid 
today. They are summarized as follows: pre-communicative stage, communica-
tive stage, post-communicative stage. The stages outline the general algorithm of 
the preparation and organization of the oratory speech and its development and 
application during the public talk.
KEYWORDS: tour guide, orator, oratory talk, canons, stages, rhetorics, public 
speech, classification.

„Мисли като мъдрец, но говори като обикновените хора“ – тази мисъл 
на Аристотел резюмира накратко великолепието на красноречието. Тя може 
да бъде оспорвана, но към нея е трудно да се добави нещо ново относно дей-
ността на оратора и начините на завладяване на аудиторията чрез словото му. 
Говоренето пред публика, като словесна ситуация, откроява оратора и него-
вото живо, въздействащо и вълнуващо устно изразяване, предмета и съдър-
жанието на речта и публиката като слушатели и оценители на изказването.

Силата на гласа, интонацията и промяната на темпоритъма, като из-
разна човешка способност, прави възможното слушателите да се впечатлят 
и откроят ораторските качества и умения на оратора. След като почувстват 
музикалната фраза и благозвучието на речта му– първоначалното приятно 
впечатление, вниманието на публиката се насочва към разбиране и осмисляне 
на съдържанието, както и към откриване на реторическите фигури и тропи в 
словото му, с което се докосват до ораторското му майсторство. Постигането 
на емоционален ефект върху публиката се предопределя от говорене, което е 
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интересно, завладяващо, разбираемо, внушаващо доверие, сплитащо ориги-
нални гледни точки, аргументи и доказателства, които са полезни, убедителни 
и се харесват на аудиторията. Публичното слово, като ораторско майсторство, 
изисква говорене с въодушевление, уверено изразяване, спечелване на внима-
нието и интереса, доставяне на душевно удоволствие, интелектуално увлича-
не, стимулиране на чувствата и волята, направляване на мислите на слушате-
лите и пр.

Успехът на всяка ораторска изява на оратора се предшества от преми-
наването през предварителна задълбочена подготовка. „Системата на работа 
е особено нужна днес, когато сме залети от информация. Колкото повече рас-
те планината от книги, дваж по-бързо трябва да се усъвършенства умението 
да намираме в нея точно това, което ни трябва. Търсенето на необходимия 
материал е въпрос, чийто отговор засяга две страни от предварителната под-
готовка, досегашните знания по предмета на публичното изказване и целена-
соченото изучаване на проблемите, които то разглежда“. [3, c. 73] Оформянето 
и съставянето на общата външна структура на текста преди извършване на 
директна комуникация с публиката налага изясняването на вида красноре-
чие, определяне предмета на темата, заложените цели, състава на аудитория-
та, систематизирането на съдържанието и неговото словесно украсяване чрез 
подбор на реторични фигури и тропи и т.н. Подготовката на публичната реч 
зависи и от особеностите на професионалната ангажираност и специализа-
ция на оратора. В отделните структурни моменти са представени начините на 
включване, разгръщане и приключване на дейността на оратора, като се под-
чертават особеностите и спецификата им, произтичащи от характера на речта 
и вида красноречие.

Структурата на подготовка на ораторската словесност и устното го-
ворене пред публика обединява в единство няколко етапа. Те са обобщени, 
обосновани и подредени според степента на специфичната им взаимосвърза-
ност в композиция, строеж, в едно цяло. Тази структура, с включените в нея 
съставни етапи (части), фиксира и изгражда последователността на действи-
ята и дейностите на оратора и връзките между тях. Тя детерминира, така да 
го кажем, основните етапи, чрез които се поражда, организира и реализира 
вербалният аспект (писмен текст) в процеса на устната публична словесност 
като един от стълбовете в ораторското изкуство.

В реториката са познати пет основни реторични етапа (канона) в изя-
вите на оратора, назовани като: inventio, dispositio, elocitio, memoria, action, 
които са валидни и до днес. Те са обосновани и аргументирани въз основа на 
схващането на Аристотел (384 – 322 г. пр. Хр.) за етапите при подготовката, 
структурата и произнасянето на ораторската реч, който разглежда особено-
стите и закономерностите на публичните изказвания в съчинението си „Рето-
рика“ [1].

Според М. Лазарова, най-общо етапите, през които преминава подго-
товката за публично изказване, са свързани с:

Етапи в ораторските изяви на екскурзовода
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• намиране на материала (инвеция) – включва формулиране на тема и 

основен спорен въпрос, търсене и намиране на информационни из-
точници;

• разполагане на материала (диспозиция) – това е композицията на из-
казването, подреждането на подтеми, антитези, аргументи;

• словесно изразяване (елоквенция) – търсене на адекватни езикови из-
разни средства, ефектен хумор, стилистична обработка на текста;

• запомняне (мемория);
• произнасяне (акцио) – обмисляне на акцентите (логически и емоцио-

нални), на паузите, интонациите, мимиките, жестовете [5, c. 51].
Посочените етапи обхващат определени свойства и характеристики в 

цялостния творчески процес по словесно ораторско майсторство. Те откро-
яват структурно ядрото на взаимодействащите си технологични процедури, 
като всеки един от тях притежава относителна самостоятелност и взаимообус-
ловеност. Обособяването на основните етапи като самостоятелни части в из-
вестна степен е условно, тъй като те се реализират във взаимна връзка и на 
практика осъществяването им е паралелно.

Етапите представят общия алгоритъм на подготовката и организира-
нето на ораторската изява и начина на нейното развитие и приложение като 
процес при публичното говорене. Особено строгото определено и неизменно 
отношение между етапите е характерно за визията на шаблонните структури, 
изведено на практико-приложно равнище при разгръщането на публичната 
изява.

Ив. Мавродиева описва във всеки един от етапите в хронологичен ред 
извършваните конкретни дейности от оратора.

Етапът invention – обхваща търсене на материал – факти, данни и др.; 
откриване на материал; подбор на материал; установяване кои източници на 
реторични доказателства ще се използват за конкретната реч; откриване на 
реторични доказателства; подбор на реторични доказателства.

Етапът disposition – съсредоточава се върху разположение на матери-
ала; създаване на композиция; създаване на структура; изграждане на частите 
на речите; изграждане на аргументация; включване на реторичните доказател-
ства; съчетаване на реторичните доказателства; прогнозиране на ефекта от ар-
гументацията върху аудиторията; подготовка на контрааргументи при участие 
в дебати, дискусии, конференции.

Етапът elocitio – откроява словесното украсяване; използване на рето-
рични фигури и тропи; използване на фигуративен език.

Етапът memoria – разкрива запаметяването и запомнянето на мате-
риала.

Етапът actio – изяснява начина за устно произнасяне на реч; четене на 
доклад; презентиране; участие в конференции; участие в дискусии; участие в 
кръгли маси; участие в дебати и диспути; участие в заседания и събрания [6, 
c. 98].

Захарий Дечев
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Всеки един от посочените пет етапа се оценява като базов. Откроените 

правила и норми в отделните етапи очертават тяхната нормативност, а спазва-
нето им е задължително от оратора. Тяхното подреждане и хронологичната им 
последователност зависи от алгоритъма на действие в дейностите на оратора, 
с което се осигурява целостта на протичане на планираната подготовка за пуб-
лично говорене. Съблюдаването и изпълняването на тази последователност 
подпомага предварителното конструиране и съдържателна организация по 
произнасянето на публичната реч, за да се гарантира ефективността на ко-
муникативния акт, да се избягват и да не се допускат грешки или пропуски в 
ораторската изява. Майсторството на оратора се разгръща, когато е налице 
оптимална регламентираност в предварителната подготовка и придобиване 
на сигурност в ораторските умения за извършване на говорене пред публика, 
като вид словесно действие.

Д. Александрова подчертава, че през последните години изследванията 
върху реторическото общуване, като творчески процес, се разглежда в осем 
последователни фази: 1) Избор и конкретизиране на темата; 2) Определяне на 
ораторската цел; 3) Развитие на основната ораторска идея; 4) Формулиране 
на главните проблеми; 5) Изобретяване (invention) на фонотекста, т.е. не само 
събиране на материали, подкрепящи идеите, но и цялостно „раждане“ на бъ-
дещата ораторска творба; 6) Композиране на текста; 7) Репетиране на речта; 8) 
Изпълнение на речта [2, c. 239].

Отделните етапи в ораторското изкуство определят стъпките за постро-
яването на публичната реч като композиция, разположение на материала и 
начин на произнасяне. Доброто познаване, овладяване и спазване на етапите 
е творчески процес, но той е субективна предоставеност на оратора. Етапите 
направляват, посочват и регулират извършваните от него дейности, за да фил-
трира и погледне проблема от друг ъгъл, да отдели главното от второстепен-
ното, да селектира фактите, да вложи своя интерпретация в съдържанието на 
материала, който да придобие изразителност и да бъде възприет от публиката. 
Тази постъпателност в етапите и дейностите на оратора, свързани с подготов-
ката за среща с публиката, не е условност, тя се подчинява на обективната за-
кономерност като път, който води до крайната точка – произнасянето на речта.

Успешното приложение на вербалното и невербалното в реторическото 
общуване и целенасоченото използване на вербалните и невербални средства 
е сред факторите, които правят публичното говорене ораторско изкуство. По-
следователното преминаване през отделните етапи при подготовката на ора-
торските изяви на оратора често не се афишира, а понякога не се и осъзнава 
като особено значимо достижение за постигнатото качество в ораторското 
въздействие върху публиката. „При ораторството отношението към високо-
то качество е нееднозначно. Има се предвид качеството, което отговаря както 
на специалните изисквания на реториките, така и на житейската представа за 
него. Нерядко то се асоциира, или дори пряко се разглежда като манипулация“ 
[7, c. 112-113].
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Й. Ведър обобщава отделните периоди от работата на оратора и ги свеж-

да до три етапа, като ги назовава: докомуникативен етап, комуникативен 
етап и посткомуникативен етап. Що се отнася до красноречието, отделните 
етапи отразяват неговите закономерности и зависимости, равнището на на-
учността по време на предварителната подготовка, по време на изпълнението 
на изказването и при неговата рецензия, оценка и евентуална корекция, ако 
трябва да бъде повторено или отпечатано [4, c. 29].

Ив. Мавродиева прави нов „прочит“ на тези пет основни етапа: inventio 
(търсене и подбор на материал от различни източници); dispositio (създаване 
на структура и изграждане на отделните части на речта); elocitio (словесно 
украсяване на речта); memoria (запаметяване съдържанието на подготвената 
писмена реч); actio (устно произнасяне на речта). Тя ги представя в обобщен 
вид като: предкомуникативен етап, комуникативен етап и следкомуникати-
вен етап [6, c. 97-100].

В настоящото изследване приемаме систематиката на изведените етапи/
канони от авторката, тъй като всеки един от тези реторични етапи подпомага 
и улеснява оратора при композиране съдържанието на публичната реч. Хро-
нологичната последователност на горепосочените канони (inventio, dispositio, 
elocitio, memoria, actio) се преливат в отделните етапи и се явяват като поде-
тапи, които запазват валидността си и подпомагат допълването и разширя-
ването на извършваните дейности в самите етапи. Реторическата практика 
показва, че предварителната подготовка на ораторската изява изисква творче-
ско усилие и майсторство от оратора, както и задължително съобразяване на 
предмета на речта, композицията и традиционната тристепенна структура на 
речта в нейните три основни части: въвеждаща част, основна част и заклю-
чителна част.

В теорията и практиката на екскурзоводското красноречие съществу-
ват достатъчно основания да се изведат отделните етапи и свързаните с тях 
особености и характеристики в ораторските изяви на екскурзовода. Посо-
чените три етапа: предкомуникативен, комуникативен и следкомуникативен, 
са вертикално свързани и случващи се. Тяхната йерархична подреденост и оп-
ределена последователност разкрива протичането и развитието на цялостния 
процес – подготовката на текста и произнасянето на речта от екскурзовода като 
оратор. Практическото преминаване през отделните етапи подпомага оратора 
при формирането, укрепването и усъвършенстването на неговите ораторски 
умения и придобиването на ораторски опит. Тясното придържане към всеки 
един от етапите подсигурява и гарантира успеха на екскурзовода като оратор в 
неговите реални ораторски прояви. Вербалната комуникация между екскурзо-
вода и туристите се осъществява чрез езика, а етапите отразяват извършваните 
от оратора множество човешки дейности, действия и операции, отнасящи се до 
съдържателните характеристики на ораторската му реч.

Диференцираното представяне на отделните етапи предполага възмож-
ност за тяхното хронологично и качествено планиране и разгръщане. Разгра-
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ничаването в последователността на трите етапа улеснява екскурзовода като 
оратор в неговата екскурзоводска практика. Първо, познава стъпките (фазите 
и техниките) за предварително разработване на речта, второ, владее начините 
на нейното запомняне и произнасяне и трето – осмисля последствията, свър-
зани след реализирането на устното представяне на словото. Всеки етап при-
тежава своя специфика като времева рамка, темпове на работа, хронология и 
ход на дейностите и продължителност в ангажираността на оратора.

Реторичните канони, през които протича работата на екскурзовода, са 
закономерен израз на естествения ход и функциониране на ораторската дина-
мика. Той трябва да следва прецизното изпълнение на етапите, а не толкова 
активното им конструиране и структуриране. Последователното им премина-
ване допуска извършването на адекватно интерпретиране, съпоставка, оцен-
ка и анализ на конкретните действия, както и да бъдат предвидени начини за 
осъществяване на обратна връзка в цялостния ход на протичане и реализира-
не на екскурзоводската дейност.

• Предкомуникативният етап обхваща подготовката на вариант на 
текст за екскурзоводска реч/беседа. Екскурзоводът, като специалист, е анга-
жиран с извършването на разнообразни ораторски дейности в перспектива. 
В етапа, наричан предкомуникативен, реторичните особености са свързани с 
планирането и изготвянето на вариант на екскурзоводската реч. Проектира-
нето и разработването ѝ е необходимо да бъде съобразено с туристическите 
потребности на екскурзоводската група, професионалните цели на работата и 
съгласуване с методическите аспекти на ораторската изява.

Предварителната подготовка включва търсене и подбор на материали; 
създаване на структура и писмено разработване на отделните части; изграж-
дане и подреждане на аргументации и доказателства; словесно украсяване 
чрез използване на реторични фигури и тропи и запаметяване на речта. Освен 
това ораторът е необходимо да формулира темата, целите си и да има инфор-
мация за състава на аудиторията, пред която ще говори.

✓ Приоритет в работата на екскурзовода е търсенето и откриването 
на източници и подбор на материалите (inventio), свързани с темата и целите 
на екскурзоводската беседа. Тази предварителна фаза в предкомуникативния 
етап се определя като базисна. Подборът на материали от различни източни-
ци изисква открояването и селектирането на фактите и на реторичните до-
казателства. Това ще го подпомогне да разположи правилно структурата на 
материала в отделните части. В този смисъл говорим за процес, който изисква 
перманентно натрупване и разширяване на информация по конкретната тема 
и съставянето на библиографска справка от екскурзовода.

Понастоящем тази дейност се благоприятства от особеностите на из-
ползваните интернет и електронни ресурси, но независимо от това не е въз-
можно постигането на максимална изчерпателност. От друга страна, туристи-
те също могат да направят предварителна справка чрез същите източници и да 
прочетат предварителна информация за посещаваните туристически обекти. 
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Ето защо, търсенето на материали от библиографски източници (печатни из-
дания) гарантира успех при разработването и писането на ораторската реч от 
екскурзовода. Използваните научни трудове биха могли да се определят като 
основни и спомагателни. „Колкото повече расте планината от книги, пише Й. 
Ведър, дваж по по-бързо трябва да се усъвършенства умението да намираме 
в тях точно това, което ни трябва. Търсенето на необходимия материал е въ-
прос, чийто отговор засяга две страни от предварителната подготовка – досе-
гашните знания по предмета на публичното изказване и целенасоченото изу-
чаване на проблемите, които то разглежда“ [3, c. 73].

✓ Разположението на подбрания материал (dispositio) предполага по-
знания за отделните композиционни и структурни части на ораторската изя-
ва. Систематизирането и предварителният план за разработване съдържание-
то на речта (разположение на материала) се извършва съвместно с определяне 
на темата и целта на устното публично изказване. „С диспозицията се очер-
тава съдържанието на речта, реда на изложението му и аргументите в защита 
на избраната тема. От диспозицията до голяма степен зависи времетраенето 
на речта. Вярното определяне на времетраенето е изкуство, което мнозина не 
притежават“ [8, c. 61]. Съдържанието на ораторската реч в отделните части – 
увод, изложение и заключение, е важно да бъде представено като едно цяло, за 
да се постигне ораторско майсторство.

✓ Словесното изразяване (elocitio) в композиционното изграждане на 
екскурзоводската реч включва свързването на думи или ред на мисли, из-
ползването на запомнящи се понятия и фрази, подбор на аргументи и тяхно-
то оригинално съчетаване с помощта на реторични фигури, тропи и похвати. 
Езиковото оформяне и използването на образен език чрез подбирането на ре-
торични фигури и тропи е част от словесното украсяване на речта. Всеки екс-
курзовод създава свой стил на говорене и словесен изказ, с което се откроява 
ораторската му изява, затова посланието, което предава е необходимо да бъде 
представено по най-достойния начин. Умерената употреба на словесна украса 
подпомага по-лесното възприемане и осмисляне на съдържанието на речта. 
Правилното словесно изразяване и прилагането на фигуративен (образен) 
език издига равнището на устното слово на екскурзовода над обикновената 
разговорна реч.

✓ Запомнянето на речта (memoria) е ораторско умение, което като 
компонент има ключова роля за словесното представяне на оратора пред пуб-
ликата. Задължителна част от подготовката на речта е нейното запомняне и 
произнасяне. Запаметяването на предварително подготвения текст включва 
техники на запомняне на отделни абзаци и аргументи. Възможно е да бъдат 
запомнени наизуст отделни (най-важните) части или цялата реч. Най-голя-
мо значение за запаметяването на речта наизуст (мнемониката) има силата на 
зрителната памет. В античността наизустяването на части от речта се е свърз-
вало с определен предмет и затова на ораторите се е препоръчвало използва-
нето на зрителни образи като основа за запомняне. Освен това, влагането на 
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особени емоции и емпатия към изучавания писмен текст подпомага неговото 
запаметяване и прави възможно преодоляването на служебното и формално-
то му изложение пред слушателите. Уникалността на ораторската изява на екс-
курзовода се корени в предварителното запомняне на писменото слово, за да 
бъде то успешно представено, възпроизведено и произнесено пред туристите.

Към предкомуникативния етап, който не е еднотипов, се отнасят пър-
вите четири канона: inventio, dispositio, elocitio, memoria. Хомогенността и 
едносъставността при посочените етапи условно се откроява при: inventio, 
dispositio, elocitio, които се обединяват в процес, пряко насочен към пред-
варителната подготовка на публичното говорене. Докато memoria, като част 
от дейностите на оратора, в този етап се съсредоточава върху запомнянето 
на вече съставен и готов писмен текст. В този смисъл този компонент не е 
идентичен с другите части в предкомуникативния етап (при дадени обстоя-
телства този етап се пренебрегва, прескача или се редуцира като времеви 
параметри).

• Комуникативният етап се съсредоточава само върху един от позна-
тите канони в реториката – actio, отнасящ се до устното монологично произ-
насяне на речта. Говоренето пред публика включва всеки акт на устно предста-
вяне и поднасяне на социално-значима информация. При произнасянето на 
ораторската реч зависимостта на оратора от слушателите е очевидна, защото 
се изисква пораждане и провокиране на комуникативно взаимодействие меж-
ду тях като субекти в реторическото общуване. Публиката обича да слуша своя 
оратор, когато разбира и запомня различните смислови акценти, заложени в 
ораторската реч. Това е естествена даденост, която не бива да се подценява. Тя 
донякъде определя генерирания психологически ефект от създаваната соци-
ална, душевна и емоционална връзка и постигнатия успех и краен резултат от 
произнасянето – actio на ораторското слово. Убедителността и въздействието 
на оратора при устното публично говорене се корени в изпълнителския акт и 
в начина на представяне на предварително подготвената реч.

Ораторът не бива да си позволява да приема актьорски превъплъщения, 
да си създава образ, несходен със собствената му личност (да избяга от себе 
си) и да се самопринуждава да бъде различен. Необходимо е слушателите да 
виждат пред себе си не изкуствено оформен образ, а просто добър оратор. В 
този смисъл, екскурзоводът като оратор трябва да притежава ораторско май-
сторство, талант и ораторски умения и качества, за да говори убедително и да 
въздейства върху публиката. В комуникативния етап екскурзоводското общу-
ване се разгръща по същество и се реализира в планираната последователност 
на екскурзоводската реч. Ето защо устното директно реторическо общуване 
изисква точно и прецизно следване на предварително разработената структу-
ра на речта. Ораторските дейности, застъпени в този етап, задължават орато-
ра да следва предварително разработения план на речта, но също така да умее 
да се адаптира към ситуацията, да бъде съобразителен, енергичен и устойчив 
в комуникацията си с другите субекти в ораторската си изява.

Етапи в ораторските изяви на екскурзовода
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Основната цел на всяка екскурзоводска беседа/реч е да запознае слуша-

телите с посещавания туристически обект. Ораторската реч, като устна форма 
на общуване, предполага предварителна подготовка от страна на оратора, ма-
кар да не е по-претенциозна (в сравнение с писмената), тя притежава изклю-
чителни възможности за оказване на пряко въздействие спрямо публиката. 
Запомнянето на речта (memoria), след като има вече готов текст, е доминиращ 
аспект в усвояването на особеностите на изразните (вербални и невербални) 
средства, което допринася за нейното успешно произнасяне. Устното предста-
вяне на речта (да се говори наизуст) е пътят, по който се върви, за да се разкрие 
красотата на живото слово.

Произнасянето на словото налага и задължава поставянето на акценти 
на съответните места; уместно и ефектно съобщаване на факти, дати, аргу-
менти, ключови думи и изрази; използване на синхронизирана употреба на 
вербални и невербални средства и извършване на плавни преходи от един 
проблем към друг. Устното произнасяне на екскурзоводската беседа разкрива 
богати и разнообразни предпоставки за споделяне на междуличностна социо-
културна информация между екскурзовод и туристи.

Диференцираното разглеждане на етапите в ораторските изяви на екс-
курзовода откроява комуникативния етап и предпоставя начините за наблю-
даване на поведенческите реакции и проявите на отношение на публиката към 
произнасяната ораторска реч.

• Следкомуникативният етап е „извън посочените вече пет основни 
реторични канона“ [6, c. 111]. Науката реторика развива етапа, без да бъде на-
зован по този начин и да попада трайно в изследователските ѝ интереси. Този 
етап акцентира върху последствията от произнасяното слово, личното само-
усъвършенстване и кариерно развитие на оратора, както и върху съхранява-
нето и разпространението на ораторското наследство.

Следкомуникативният етап може да се обоснове като аналитична част в 
ораторските изяви на оратора, тъй като се отнася изцяло за него, за неговата 
ораторска дейност и съхраняването на писмените ораторски текстове. Този етап 
бихме го назовали индивидуално-личностен. Той се осъществява след практи-
ческото реализиране на ораторската изява. В него наблюдатели извършват ре-
торически обзор в посока на теоретичните и методически проекции, залегнали 
в ораторската реч, или се извършва прагматичен реторически самоанализ от 
оратора. Реализирането на този етап обогатява ораторския опит на оратора и 
повишава ефективността на извършваната от него ораторска дейност.

Според Ив. Мавродиева, най-общо казано, следкомуникативният етап 
се осъществява в области като:

– съхраняване на ораторското наследство, в частност, история, архивис-
тика и библиотекознание;

– подбор на ораторските изяви с образователни цели, т.е. с оглед обуче-
ние по реторика или по други учебни дисциплини, като философия, педагоги-
ка, психология, история, литература и други;

Захарий Дечев
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– селекция и създаване на корпуси или бази с данни за ораторски изяви, 

с цел дейности от областта на ПР и медиите, т.е. създаване на христоматии и 
дигитализирани бази [6, c. 99].

В исторически аспект писмено запазените реторически образци в ора-
торското изкуство са оценени като значими и въздействащи. Други не са за-
пазени, тъй като не представляват интерес извън дадената организация и към 
тях „има редуциран интерес“ [6, c. 111]. Съхраняваните писмени текстове (ау-
дио- или видеозаписи) на екскурзовода, отразяващи неговите ораторски из-
яви, могат да бъдат достъпни за по-широк кръг аудитория. Те могат да бъдат 
използвани с научни цели, изследователски интереси, при обучение на студен-
ти или за тренинг на служители, следователно, образователната област е тази, 
която с предимство използва запазените речи и беседи на екскурзоводите.

В заключение ще отбележим, че изведените три етапа в реториката 
заемат особено теоретико-приложно място, тъй като действат едновремен-
но и последователно в публичната ораторска изява на оратора. Всеки етап 
притежава своя самостоятелна конфигурация и профил, който се състои от 
отделни макрокомпоненти, които са взаимосвързани и взаимозависими. По 
този начин всички етапи представляват верижна структурна взаимосвърза-
ност в определена системна последователност. Тяхното единно функциони-
ране осигурява практическото реализиране на реалната ораторска изява. От 
начина на качественото, удачно, благоприятно и резултативно протичане на 
всеки един от тези етапи зависи и общата ефективност на тяхното реализи-
ране.

Отделните етапи в ораторските изяви на екскурзовода са обединени в 
единна система, където всеки един от етапите е логическо продължение на 
предходния. Всеки отделен етап бихме го назовали и като една макросистема, 
където всеки макрокомпонент (основни дейности в ораторските изяви), взет 
поотделно, притежава свое място и време на практическо реализиране. Затова 
е необходимо всеки етап да се прилага в ораторската действителност в опре-
делен и установен ред. Ето защо се изисква от оратора екскурзовод да познава 
добре самите етапи, за да ги прилага успешно при подготовката, реализиране-
то и анализа на ораторската реч.
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РАЗВИВАНЕ НА ПСИХОМОТОРИКАТА  
НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ  

ЧРЕЗ ПОДВИЖНИ ИГРИ
гл. ас. д-р Златка Александрова Димитрова

ABSTRACT: The importance of movement is often overlooked because it is such 
a natural part of human life. It is, however, crucial for a child’s physical, cognitive 
and social development. In addition, experiences support learning and develop-
ment of fundamental movement skills. The foundations of those skills are laid in 
early childhood and essential to encourage a physically active lifestyle.
KEYWORDS: early childhood, psychomotor performance, motor development

Нарастващата тревожност, проблемите със социалната адаптация на 
децата от предучилищна възраст, намаленото пространство за движение и го-
лемият брой на децата в групите ни дава основание да търсим средства и фор-
ми на работа, които да подпомогнат психомоторното им развитие. Връзката 
двигателни, душевни и психически функции на организма на детето е основа 
на цялостното му обучение.

Психомоториката е събирателно понятие за психически регулируемата 
моторика, към която спадат движенията, стойката на тялото и тонусът[5].

Психомоторното развитие е процесът на развитие на двигателната ак-
тивност, свързана с развитието на психиката[1].

Психомоторното развитие се схваща като развитие на двигателната дей-
ност, пресичано от психическото развитие, което позволява на човека да се 
организира в пространството, да се организира във времето, да придобива же-
стове адаптирани към определена цел, латерализирани, да си преставя тялото 
си в статично положение и в движение и да има образ за него[2].

Целта на настоящата разработка е да предложим музикално-подвижни 
игри за развиване на психомоториката на децата от предучилищна възраст, 
като се съобразяваме с натовареността на групите и липсата на достатъч-
но пространство за движение в детската градина. Тази цел е в съответствие 
със съвременната система на физическото възпитание и кореспондира 
с прилагането на принципа за развлекателно-отморяващата функция на 
физическото възпитание, тоест проникването на физическата култура във 
всички сфери на детския живот.

В този смисъл задачите на физическото развитие, решавани в регламен-
тираните ситуации по физическо възпитание при децата от предучилищна 
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възраст, могат да намерят своето място и в останалите режимни моменти: ут-
ринната гимнастика, в заниманията по музика, в подготовката на празници и 
развлечения в детската градина.

Развиване на ритмичност на движенията
Ритмичността на движенията е способността на детето да изпълнява и 

съгласува разнообразни движения на музика. Да изпълнява последователни 
подскоци, танцови стъпки, придвижвания и различни видове ходене и бягане 
в определен ритъм. За развиване на ритмичността на движенията на децата се 
поставят следните задачи:

1. Да пляскат с ръце в ритъма на зададена песен, имитирайки педагога и 
самостоятелно.

2. Да изпълняват маршови стъпки и престроявания на място и в движе-
ние в ритъма на музиката.

3. Да сменят танцовите движения на различни по темпо музикални про-
изведения.

4. Да започват сами движения на определен музикален такт от песента.
5. Да изпълняват бързи и бавни движения в зависимост от зададения от 

педагога ритъм с пляскане или хармоника.
6. Да заучават разнообразни танцови комбинации в синхрон с музиката 

и другите деца.
7.  Да пресъздадат чрез собствени движения различни образи – пингви-

ни, котенца, роботи, крокодили, дяволчета и т.н.
8. Изпълнение на общо-развиващи упражнения на музика.
9. Аеробна гимнастика.
10. Утринна гимнастика под съпровод на музика.
Развиване на статичната координация
Статичната координация е способността на децата да запазват равнове-

сие на тялото или на отделни негови части в пространството. За развиване на 
тази способност се използват следните задачи:

1. Стоеж на един крак с различни положения на вдигнатия крак(свит, 
изпънат), различна посока(напред, назад, в страни), различна 
височина(на 45 градуса, 90 градуса) и с отворени и затворени очи.

2. Ходене по гимнастическа пейка и изпълнение на стоеж на един крак.
3. Ходене по дебело въже.
4. Ходене с рингче на главата.
5. Изпълнение на равновесни пози от йога – (дърво, куче, и др.).
6. Играта“От камъче на камъче“ – придвижване по торбички поставени 

на разстояние една от друга по земята.
7. Игра „ Лодка“ – децата се разделят по равно на няколко пейки(около 5 

деца на пейка), всички деца се качват на пейката, като винаги минават 
през началото на пейката и придвижвайки се към края ѝ, внимават да 
не бутнат децата, които вече са на борда преди тях.

8. Игра „ Щъркел и жаби“ – Избират се 2 деца за щъркели, които заста-
ват на стоеж на един крак в единия край на салона. Останалите деца 
са жаби, които при сигнал щъркел трябва да се скрият в блатото.

Златка Александрова Димитрова
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Развиване на динамичната координация
Способността на децата да запазват равновесие на тялото след завърта-

не (ротации) развива динамичната координация. За целта на децата се поста-
вят следните задачи:

1. Да изпълняват въртеливи движения, спазвайки посоката на прид-
вижване – да се завъртят по двойки, да се завъртят един път, два пъти, 
три пъти и да достигнат предмет, поставен пред тях. Игра „ Слепият 
футболист“ – да ритнат топка със завързани очи, след като се завър-
тят един, два или три пъти.

2. Игра „Бели пеперудки” – въртене по двойки и смяна на посоката на 
въртене. Музикално –подвижна игра, при която децата се въртят по 
двойки хванати за едноименните ръце и при всеки куплет си сменят 
партньора.

Бели пеперудки къде отлетяхте, дойде ли ви края изберете дружки.
Аз избирам първата, ти избираш втората.
Играта е подходяща за заключителна част на ситуацията.
3. Игра „Шарена калинка ” – Децата са в кръг. Едно (две,три) дете в сре-

дата е калинката, а всички останали са цветя в градинката.
Шарена калинка литнала в градинка/2 – 1 – 8
Всяко дете се върти около себе си на едната и на другата страна.
Всяко цвете вика, аз съм ти прилика/2 – 1 – 8
Децата застават във фигури с различни положения на ръцете.
Нито ти/3, хей това за мен цъфти.
Калинката (детето в средата на кръга) си избира най-хубавото цвете. 

Застава пред него и му се покланя. Избраното дете става калинка и влиза в 
центъра на кръга и играта продължава. Играта е подходяща за заключителна 
част на ситуацията.

4. Играта „Около селото“ – народна подвижна игра.
5. Играта „Два пъти надясно, два пъти наляво“децата са в кръг и изпъл-

няват указанията в песничката, като се придвижват.
Два пъти на дясно, два пъти наляво / 2 пъти
Дясно, дясно, дясно, ляво, ляво, ляво / 2 пъти
Два пъти навътре, два пъти навънка / 2 пъти
Вътре, вътре, вътре, вънка, вънка, вънка /2 пъти
6. Изпълнение на предно и задно кълбо.
7. Изпълнение на танцови комбинации със завъртане.
Развиване на двигателна памет
Способностите на децата да запаметяват комбинации от движения и да 

изпълняват различни по сложност положения на тялото и неговите части в 
определена последователност използваме при развиване на двигателната па-
мет. На децата се поставят следните задачи:

1. Многократно повторение на различни движения, танцови стъпки, 
комбинации от движения в различни ситуации и в игрова форма.

Развиване на психомоториката на децата от предучилищна възраст ...
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2. Да запомнят и възпроизведат различни стъпки (стъпка с докосване, 

кръстосана стъпка, V – стъпка и др.).
3. Да запомнят и възпроизведат комбинации от стъпки.
4. Да запомнят и възпроизведат танц.
5. Игра „Госпожи“ за подготвителна част на ситуацията
Децата са в кръг. Избира се едно дете, което застава с гръб към децата 

със затворени очи. Избира се едно дете за госпожа. Госпожата показва раз-
лични движения, танцови стъпки, общоразвиващи упражнения. При сигнал 
от преподавателя детето отваря очи и трябва да познае кое дете е госпожата. 
Играта развива съответните за възрастта двигателни умения. Децата показват 
както разучени и познати упражнения, така и свои движения. Играе се на му-
зика.

6. Игра „Папагал“ – имитират движенията на водещо дете, който най-
добре и най- точно се справя, застава на мястото на папагала. Играе 
се на музика.

7. Игра „ Цар, царица и придворни дами“ – за заключителна част на си-
туацията. Децата се движат разпръснато из салона (те са придворни 
дами и господа). Избира се едно дете, което застава с гръб към деца-
та със затворени очи(цар или царица). Избира се едно дете за водач. 
Всички следват движенията на предварително избрания водач (прин-
ца или принцесата). Водачът изпълнява различни видове ходене (на 
пръсти, на пети, с различни положения на ръцете), въртения, ими-
тира подготовка и оправяне на сутрешен тоалет, веене с ветрило и 
т.н.) Обръща се внимание на правилното телосложение и походка на 
децата. Играе се на класическа музика.

8. Игра „ Кой ще оцелее?“ – децата се разделят на два отбора и се състе-
зават изпълнявайки различни двигателни упражнения най-продъл-
жително време (равновесни стоежи и седежи, въртене на обръч на 
различни части на тялото, подскоци с въже и т.н.). Музикален фон.

9. Игра – « Един такт след мен» Децата застават в полукръг. Водещият 
изпълнява различни движения, а играещите ги повтарят, като през 
цялото време изостават на един такт от него. При първото движение 
на водещия всички стоят мирно, при второто му движение участни-
ците повтарят първото движение и т.н. В тази игра могат да се пока-
жат следните движения: двете ръце нагоре; лявата ръка надолу, а дяс-
ната, изпъната напред; ръцете встрани; ръцете на бедрата; полуклек; 
клек, наклони и т.н.Повече от десет движения не биват да се показват. 
Играе се на фона на музика. Играта е подходяща за подготвителна 
част на ситуацията.

Примерен модел за развиване на психомоториката на 6 – 7-годишни 
деца.

ПОДГОТВИТЕЛНА ЧАСТ: Аеробна гимнастика[8]
Интродукция: И.п. разкрачен стоеж

Златка Александрова Димитрова
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1 – 2 – вдишване и повдигане на ръцете горе
3 – 4 – издишване и заемане на и.п.
1 – 4 – се повтаря 4 пъти
1 куплет: Събуди се и стани още с първите петли, рано, рано във зори ти 

деня си започни / 2 – 1 – 16 такта
И.п. разкрачен стоеж
1 – наклон на главата в дясно, 2 – и.п.
3 – наклон на главата в ляво, 4 – и.п.
1 – 4 – се повтаря 4 пъти
И.п. разкрачен стоеж с ръце на рамене
1 – повдигане на ръцете горе, 2 – и.п.
3 – изнасяне на ръцете встрани, 4 – и.п.
1-4 – се повтаря 4 пъти
Припев: И.п. разкрачен стоеж
1 – 8 – последователни боксови движения с лява и дясна ръка напред
9 – 16 – същите движения с ръцете нагоре
1 – 16 – се повтаря
Защото всички знаем сутрин да играем, с аеробика най- лесно да загря-

ваме чудесно/ 2
Интродукция: 24 такта
И.п. разкрачен стоеж с ръце горе с преплетени пръсти
1-4 – лицев кръг с трупа вдясно
5-8 – противоравно
1-4 – водоравен кръг с трупа вдясно
5-8 – противоравно
1-8 се повтаря два пъти
2 куплет Облечи се и ела, почва весела игра,
с ръчичките плесни и небето докосни/2
И.п. стоеж
1- клек, 2 – и.п.
3 – 4=1 – 2
5 – 6- пляскане с ръцете.
7 – 8 – повдигане на пръсти с ръце горе.
5 – 8 се повтаря.
Припев: същи
Повтарят се същите движения като при първия припев.
Припев: 4 пъти се повтаря.
Повтарят се същите движения, но този път децата бягат на място и 

изпълняват движенията с ръцете.
Интродукция: 16 такта.
Вдишване и издишване с движения на ръцете нагоре и надолу с 

изпълнение на марш на място.
ОСНОВНА ЧАСТ: Пипи дългото чорапче[9]

Развиване на психомоториката на децата от предучилищна възраст ...
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Двигателни умения и навици:
1. Разучаване на кръстосана стъпка с прибиране и със завъртане
2. Кълбо напред
3. Комбиниране на ОРУ.
Двигателни качества и психомоторика:
Сила, координация на движенията и двигателна памет и динамична ко-

ординация
Място: Физкултурен салон
Времетраене: 30 мин.
Седства:
1. ОРУ, съчетани с марш на място и с бягане на място
2. Кълбо напред
3. Кръстосана стъпка
4. Ритмични подскоци с два крака напред, назад, в страни.
Методи за организиране на двигателната дейност: фронтален, групов, 

посменен метод
Методически насоки: В първото занимание децата изпълняват позна-

ти общо – развиващи упражнения(ОРУ), които съчетават с бягане на място и 
марш на място. Разучават кръстосана стъпка в дясно и ляво. Препоръчително 
е да се използват нагледни материали примерно цветни стъпки – 4бр., които се 
подреждат на земята и се онагледява последователното стъпване на десния и 
левия крак и прибирането на четвърти такт. Второто занимание се затвържда-
ват ОРУ и кръстосаната стъпка и се разучава припевът на песента – 8 стъпки 
напред в такта на музиката и връщане назад с ходене назад. Изпълнение на 
ритмични подскоци с два крака напред, назад и в страни. На третото занима-
ние се разучава кълбо напред. Задължително е използването на мека постелка. 
Децата изпълняват кълбо напред от и.п. свита стояща опора(коленете може 
да са свити, ръцете се поставят малко по-напред от ходилата). Детето поставя 
тила си на постелката и избутва леко с краката, за да се търкули. При необхо-
димост учителката леко помага с правилното поставяне на тила и избутването. 
Често срещана грешка е поставянето на главата при изпълнение на кълбото, 
което води до неприятно усещане при изпълнение и болка. След това се разу-
чават движенията в куплетите и се сглобяват всички останали движения. На 
четвъртото занимание се усъвършенстват всички движения и се изпълняват 
самостоятелно от децата.

Очаквани резултати: В края на месеца децата изпълняват ОРУ на мя-
сто и в движение и на музикален съпровод, ритмични подскоци напред, назад, 
в страни, кълбо напред и кръстосана стъпка. Умеят да съчетават движенията, 
съобразявайки се с музиката и текста на песента. Комбинират разучените движе-
ния. Умеят да броят в такта на музиката до 8, изпълнявайки стъпки на всеки такт.

Пипи
Децата са в шахматен строй. Разучават движенията от интродукцията и 

припева, които се повтарят след всеки куплет.

Златка Александрова Димитрова
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Интродукция : „А,а, а“ | 4 пъти
Стъпка с десен крак в дясно с ляв крак, кръстосана стъпка пред десен 

крак, с десен крак и прибираме ляв до десен с пляскане на ръцете.
Същото и противоравно, повтаря се 2 пъти.
І куплет:
Кой харесва с лунички  (1 – 4)= Кой на своята тераса
своето лице,  (5 – 8)= коня си държи
има чанта с парички (9 – 12)= и умее да наглася
и добро сърце  (13 – 16)= хубави лъжи,
1 – 2 Приклякане с извивка надясно. Ръцете са зад тила.
3 – 4 противоравно
5 – 8=1 – 4
9 – 12 – ръцете минават през горе и обхващат коленете и правим клек
13 – 16 – ръцете свити пред гърди ги изпъваме напред.
1 – 16 се повтаря и на следващите четири реда от куплета.
Припев :
Кой – Пипилота, (1) Виктоалия (2), Трансперанта (3), Ментолка (4), 

Ефраимова (5) или
1 подскок напред с 2 крака ; тялото се свива към коленете.
2 подскок в страни, 3 подскок напред, 4 подскок в страни
5 подскок напред.
Пипи | 2 дългото чорапче Пипи | 2 (1 – 8)
8 стъпки напред, ръцете се размахват свободно в страни. На 8 прибира-

ме краката и пляскаме.8 стъпки назад на повторението.
ІІ куплет
Кой във Вила Вилекула   (1 – 4) = Кой във най-дълбоката вода
ако си рече,   (5 – 8) = цопва хей така
може перка от акула  (9 – 12)=и дърво за лимонада
да си опече   (13 – 16)=има под ръка.
1 – 2 И.П. разкрачен стоеж – наклон в дясно.
3 – 4 противоравно.
5 – 8 = 1 – 4
9 – 12 – водоравни кръгове в дясн.о
13 – 16 – противоравно
1 – 16 се повтаря и на следващите 4 реда от коплета
Припев: същи.
Интродукция: също.
ІІІ куплет.
Кой с Аника и Томи (1 – 4)Кой не иска с Том и Ани
прави карнавал. (5 – 8) вече да расте.
Кой надвива бързешком (9 – 12) А със тях да си остане
и негърския крал. (13 – 16) мъничко дете.
1 – 2 повдигане на свит десен крак.

Развиване на психомоториката на децата от предучилищна възраст ...
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3 – 4 противоравно.
5 – 8 = 1 – 4
9 – 10 повдигане на изпънат десен крак.
11 – 12 противоравно.
13 – 16 = 9 – 12
1 – 16 се повтаря и на следващите четири реда от куплета.
Припев : същи.
Интродукция : също.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ: Игра «Фигури»
Организационно – методическото осигуряване на физическото възпи-

тание в предучилищна възраст изисква комплексен подход, включващ в себе 
си методически разработки, актуализирани подвижни и спортно – подготви-
телни игри, нетрадиционни форми на работа.

Колкото повече детето получава стимули, когато е съвсем малко, толко-
ва повече се благоприятства развитието на потенциалните му възможности.

То става чрез експериментиране и чрез тренировка (това ще рече чрез 
повтаряне на опита), които оставят следи в тялото. Опитът се запаметява, а 
след това се пренася върху други действия и ситуации. Богатството на експе-
риментите на детето зависи от количеството и качеството на стимулите, кои-
то получава. Свръх дозирането на тези стимули има негативен ефект, както и 
разминаването между трудността на действието и способностите на детето за 
момента. Именно от успешно извършените действия детето изпитва удоволст-
вие, което е източник на основната енергия при научаването[ 1,с.4].

Специфично методическо средство, чрез което могат да бъдат постиг-
нати и решени редица задачи на предучилищното възпитание, е прилагането 
на подвижни игри с децата от предучилищна възраст. Тяхното място в педа-
гогическата практика е категорично обосновано, но ролята им за развитието 
на психомоториката остава слабо проучена. Предложените подвижни игри са 
апробирани в детските градини на гр. Бургас и е изследвана тяхната ефектив-
ност.
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НЯКОИ ПОДХОДИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗВАНИ  

С ПРИЛАГАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
инж. Ивайло Ив. Буров

SOME APPROACHES AND INTERACTION  
IN THE LEARNING PROCESS ASSOCIATED WITH  

THE APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES 
IN THE TRAINING OF STUDENTS  
IN PEDAGOGICAL DISCIPLINES.

Ivailo Burov

ABSTRACT: This article considers some approaches and interaction in the 
learning process associated with the application of information technology in the 
preparation of students of pedagogical disciplines.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 298/ 12.03.2015 г. от 
параграф Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Информационните технологии намират все по-голямо приложение в 
съвременното обучение. С развитието на микроелектрониката е достъпен все 
по-голям спектър от хардуерни платформи, даващи възможност за приложе-
нието им в обучението. Паралелно с това възникнаха различни софтуерни 
приложения и авторски системи, позволяващи адаптирането на тези устрой-
ства в обучението.

Въпреки общите принципи, които ползват тези решения, разнообрази-
ето им понякога може да постави непосилни задачи пред педагогическите ка-
дри от направленията, несвързани директно с дисциплината Информационни 
технологии и сродните ѝ. Произтичащата от това необходимост от увелича-
ване на хорариума за изучаване на IT дисциплини невинаги може да бъде ре-
шение, защото изисква преразпределение на общия хорариум на изучаваните 
дисциплини в съответната педагогическа специалност. Прилагането на такова 
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решение не решава проблемите за връзка между дисциплините, свързани с 
информационните технологии и другите педагогически дисциплини, както и 
съответната изучавана методиката.

В резултат на това, възможното приложение на информационните тех-
нологии в обучението най-често се свежда до визуализиране и презентиране 
на материали, свързани със съответната педагогическа дисциплина. Въпреки 
че според някои автори това е качествено нов подход, използван в обучението, 
това е повече свързано с повишените възможностите за визуализиране и по-
някога структуриране на информацията, а качествено новият подход изисква 
решения за реализация на дидактическите модели с помощта на новите инфор-
мационни технологии, модели на обучение, свързани с взаимодействие между 
изучаваните дисциплини, организация на обучението, вътрешноуниверситет-
ско взаимодействие на преподавателите и най-накрая с междуорганизационно 
взаимодействие между учители в начална и средна степен, университетски пре-
подаватели, обучавани студенти и ученици. За по-голяма яснота на възможни-
те решения ще структурираме описаното досега в следните няколко пункта:

1. Интердисциплинарен подход.
1.1 Обучение по IT свързаните дисциплини, насочено към създаване 

на продукт /дидактически материали/ базирано на изучаваното 
съдържание и използвани методи в педагогически дисциплини;

1.2 Приемственост на създаваните продукти /дидактически матери-
али/ между IT дисциплините, обезпечаващи базови и разширени 
познания на студентите;

2. Организационен подход в обучението на педагогическите специално-
сти по IT свързаните дисциплини с акцент върху общите принципи, 
използвани в различните спектри на приложението им;

3. Прилагане на реверсивен подход в обучението и акцентиране върху 
общите принципи;

4. Периодично запознаване на преподавателите по педагогическите 
дисциплини с текущите възможности, предоставяни от новите ин-
формационни технологии и с конкретния приложен софтуер, изуча-
ван в IT свързаните дисциплини и възможностите за обучение, които 
той предоставя;

1. Интердисциплинарен подход
1.1. Обучение по IT свързаните дисциплини, насочено към създаване 

на продукт /дидактически материали/ базирано на изучаваното съдържа-
ние и използвани методи в педагогически дисциплини.

При изучаването на IT свързаните дисциплини, осигуряващи базови 
знания на студентите от педагогическите направления, освен усвояването на 
нови знания в обучението, студентите придобиват и практически умения по 
време на лабораторните упражнения като създават проекти, свързани с изуча-
ваните в дисциплината модули.

Някои подходи и взаимодействия в процеса на обучение, свързвани с прилагането ...
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Разработените от тях проекти най-често служат като база за семестри-

алното оценяване по съответната дисциплина. Примерно при изучаване на 
Аудио-визуални и информационни технологии в обучението, студентите раз-
работват проекти, чрез които постигат заложените цели за усвояване на въз-
можностите за графична обработка, дигитална обработка на аудио и дигитал-
на обработка на видео информация.

Най-често тези материали преследват целите, заложени в програмата 
на съответната дисциплина. При използването обаче на интердисциплинарен 
подход се откриват възможности тези материали да бъдат насочени и към дру-
ги цели – тоест съдържанието им да е свързано с изучаването на съответната 
педагогическа дисциплина и в по-късен етап използвано в студентските прак-
тики. За целта се изисква взаимодействие на преподавателите по съответните 
дисциплини, а също така запознаване на преподавателите по педагогически и 
методически дисциплини с възможностите, които се предоставят на студен-
тите при изучаването на IT дисциплината, осигуряваща им базови знания и 
умения в областта. Такъв организационен подход дава възможност не само за 
придобиване на знания и умения по съответните дисциплини, но и създаване 
на основа за генериран продукт по време на обучението. Освен паралелното 
постигане на цели за обучение в различни дисциплини този подход може да 
повиши мотивацията на студентите от педагогическите специалности, защото 
е насочен по-директно към областта, в която са избрали да специализират.

1.2. Приемственост на създаваните продукти /дидактически матери-
али/ между IT дисциплините, обезпечаващи базови и разширени познания 
на студентите

При изучаване на дисциплини, осигуряващи разширени познания в 
областта на информационните технологии като мултимедия в обучението, 
информационни технологии в образованието и др., придобитите вече базови 
знания се трансформират на ново като паралелно мултимедийно представя-
не, като освен усвояването на нови знания и умения (примерно анимация), се 
залагат цели и задачи, свързани с усвояването на методи за обратна връзка, 
интерактивност, игрови подход и др., добре известни в дидактиката. При лип-
са на приемственост между IT свързаните дисциплини се налага студентите 
отново да разработват материали, веднъж вече разработени при изучаване на 
дисциплините, осигуряващи базови познания. От една страна, това може да 
се разгледа като утвърждаване на базовите знания, но най-често е за сметка 
на получаване на разширени знания в областта, в рамките на даден хорариум. 
При прилагане на интердисциплинарния подход, съчетан с приемственост, се 
дава възможност на генерирания приложен продукт от изучаването на IT дис-
циплините, осигуряващи базови познания и умения да бъде използван за база 
в продукта, генериран при изучаването на IT дисциплините, осигуряващи по-
лучаването на разширени познания и умения. Това изисква взаимодействие 
на преподавателите по съответните IT свързани дисциплини, организация и 

Ивайло Ив. Буров
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съвместяване на данни и възможности, заложени в използвания приложен 
софтуер или авторски среди. При описаната дидактическа насоченост в т. 1.1 
това може да послужи като база за създаване на съвременен интерактивен 
мултимедиен приложен продукт още в процеса на обучение на студентите.

2. Организационен подход в обучението на педагогическите 
специалности по IT свързаните дисциплини с акцент върху 
общите принципи, използвани в различните спектри на 
приложението им
Освен новите възможности за приложение в обучението, развитието на 

съвременните информационни технологии породи и свързаните с това софту-
ерни решения. Различните автори и разработчици на приложен софтуер имат 
различни възгледи за това по какъв начин най-удачно ще се обработва разно-
родната информация в съответния продукт. Това доведе и до голямо множе-
ство на интерфейсни решения, изучаването на които може да се яви непосилна 
задача дори и за хората, работещи в IT областта, защото изисква непрекъснато 
допълнително запознаване с излизащите нови решения. Въпреки че възмож-
ността за индивидуален избор на предпочитан интерфейс е несъмнено поло-
жителна придобивка, е необходимо предварителното проучване и изследване 
на десетки, а понякога стотици продукти, предлагащи решения в определена 
област на приложение. Погледнато през погледа на човек, специализиращ се 
в области, ненасочени към информационните технологии, това може да пре-
дизвика огромен разход на време, дори и объркване. Трябва да се отбележи, 
че дори работата с определен приложен продукт да е била веднъж усвоена, не 
се гарантира съществуването на този продукт през следващите години при 
съвременните темпове на развитие на информационните технологии. В най-
добрия случай ще открием този продукт с изцяло обновен интерфейс, усвоя-
ването на който ще изисква допълнителни усилия и време.

Това налага внимателен избор на софтуерните продукти, с които се из-
вършва обучението, а също така и промяна на акцента на обучението върху 
общите принципите за обработка на информация в различните приложни об-
ласти, вместо специализирането върху работа с определен продукт и неговия 
интерфейс.

Така например при избор на подходящ продукт за обработка на растер-
на графика и акцентиране върху принципите за графична обработка се дава 
възможност на студента да работи в бъдеще с множество софтуерни решения 
за обработка на растерна графика на различни производители. Съществуват 
решения с приятен потребителски интерфейс, насочени към най-често към 
бърза и ефектна обработка в специфична част от графичната обработка, изу-
чаването на работата с които е свързано с натискането само на няколко бутона, 
но всички базисни принципи, прилагани в тази област, остават скрити. Също 
така възможностите са ограничени до прилагането на някои алгоритми, които 
не могат да бъдат разширявани и надграждани. Такива продукти най-често 
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могат да се открият като приложен софтуер, даден като бонус при закупуване 
на определен хардуер и не са подходящи за обучение в съответната област.

Още по-добро решение е избор на такива софтуерни продукти в обу-
чението, интерфейсите на които разкриват общите принципи на обработка 
на цифрови данни, независимо дали става въпрос за обработка на графика, 
цифрово аудио или видео. При акцентиране на обучението именно върху тези 
принципи, при изучаването само на един софтуерен продукт в съответната 
приложна област, студентите практически ще са готови за работа с продуктите 
от други приложни области. Терминът междупродуктова съвместимост обик-
новено е свързан със съвместимостта за обработка на данни между различни 
софтуерни приложения, но в конкретния случай описаното досега може да се 
определи като междупротуктова интерфейсна съвместимост.

3. Прилагане на реверсивен подход в обучението  
и акцентиране върху общите принципи
Целта при този подход е организация и систематизиране на емпирич-

но натрупаните знания на обучаваните с разкриване на логическите връзки и 
взаимодействия между емпирично придобитите знания.

При изучаването на IT свързани дисциплини от студентите с педагоги-
ческа насоченост в най-общия случай се работи със студенти, получили раз-
лично ниво на подготовка в областта по време на средното си образование. В 
други случаи се наблюдават групи от студенти, изучавали IT свързаните дис-
циплини в средното си образование по различни учебни планове и хорариум. 
От друга страна, тези студенти са избрали специалности в твърде различна 
области на специализация. При такова различно ниво на подготовка и профе-
сионална насоченост, много често последователното представяне на лекцион-
ните материали по IT свързаните дисциплини не може да осигури нужната 
степен на диференциация. Като решение в такива случаи може да се разгледа 
т.н. реверсивен подход на обучение. (Терминът, използван тук няма общо с 
използваната напоследък терминология за реверсивно/обърнато обучение при 
дистанционно обучение.)

В конкретната статия използването на тази терминология може да 
се разглежда като аналог на реверсивния инженеринг, при който от завършен 
софтуерен продукт може да се извлече информация за това как е бил създаден 
на база дизасемблирането на изследвания софтуер.

За разлика от последователното представяне на информацията от базиса 
към логическото разширено представяне при класическия подход на обучение, 
при реверсивния подход информацията може да бъде накратко представена като 
завършено цяло и чрез практическа задача за избор, студентите да се поставят в 
ситуация логически да достигнат сами до всички предходни етапи. За онагледя-
ване ще посочим следния кратък пример. Ето така в най-общ вид се представя 
информацията при изучаване на една компютърна система – централен проце-
сор /микропроцесор, извършващ аритметични и логически операции/.
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– Памет (постоянна/оперативна, вътрешна/външна) /служи за съхраня-

ване на данните/
– постоянна /в нея се съхраняват програми и данни от производителя/
–оперативна /в нея временно се съхраняват програми и данни, които ще 

се обработват от микропроцесора/
– Запаметяващи устройства /служат за съхранение на програми и данни 

(файл)/
– Периферни устройства /осигуряват възможност за въвеждане и из-

веждане на информация/.
– Софтуер /системен, приложен/.
– системен(операционни системи, драйвери) – програмно осигуряване, 

реализиращо функционирането на определено хардуерно устройство и обме-
нът на данни с него.

– приложен – програмно осигуряване, даващо възможност за реализи-
ране на задачи в определена приложна област.

Нагледният фрагмент на представяне е само една малка част, следват 
операционни системи, тяхното предназначение, описание на начина за обмена 
на данни, отделните компоненти и т.н.При реверсивния подход подобно пред-
ставяне може да бъде предшествано от една практическа задача, изразяваща 
се например в дискусия какъв смартфон да си изберем в рамките на определен 
ценови диапазон. В провежданите подобни дискусии веднага възникват пред-
ложения за това, че това устройство трябва да е примерно с определен проце-
сор, защото в противен случай устройството ще работи бавно. Споменават се 
дори брой процесорни ядра и тактова честота. Други студенти обръщат вни-
мание на оперативната памет RAM, защото при „сърфирането“ в мрежа някои 
„тежки“ сайтове не можели да бъдат заредени при недостатъчна такава. Някои 
студенти обръщат внимание дори на 3d ускорителя на мобилното устройство, 
защото някои игри им „сечели“, въпреки че процесорът бил добър. Друга гру-
па обръщат внимание на операционната система, защото за някои ОС от съ-
ществуващите били по-удобни, а и имало по-голям брой приложения за тях.

От проведените дискусии стана ясно, че в действителност болшинство-
то от студентите са запознати с отделните компоненти, които се изучават в 
една компютърна система и то най-вече на база отношение функционалност/
цена, наблягайки на негативните ефекти, породени от неправилния избор на 
такова устройство. Това дава възможност на преподавателя да обясни пред-
назначението и функциите на дискутирания компонент още по време на дис-
кусията, след което да се върне към класическия подход на излагане на ин-
формация с цел емпирично придобитите знания на студентите да придобият 
последователност, структурираност и задълбочено познаване на принципите 
на функциониране.
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4. Периодично запознаване на преподавателите по 
педагогическите дисциплини с текущите възможности, 
предоставяни от новите информационни технологии и с 
конкретния приложен софтуер, изучаван в IT свързаните 
дисциплини и възможностите за обучение, които той 
предоставя
Развитието на информационните технологии поставя нови изисквания 

и към преподавателите по педагогическите дисциплини. Освен времето, не-
обходимо за израстването им в избраната от тях област, преподавателите по 
педагогическите дисциплини все по-често отделят допълнително време за са-
мообучение, свързано с информационните технологии. Освен времето, отде-
лено за самообучение, много от тях посещават курсове, организирани от уни-
верситетските структури или извънуниверситетски такива, както и програми, 
заложени от Министерството на образованието. Независимо отчитаните по-
ложителни ефекти от това самообучение, курсове и програми, практически не 
е възможно усвояването на всички предоставяни възможности в ограничен 
период от време в съответния курс /програма за специализация/. Усвояването 
на тези възможности може да бъде по-пълно само при системно прилагане на 
информационните технологии в практиката на педагогическите кадри.

Един подход, който може да се разгледа като възможно решение, е орга-
низацията на вътрешно университетски курсове, които дават поглед на пре-
подавателите по педагогическите дисциплини върху това какво и как изуча-
ват студентите по IT свързаните дисциплини. Освен че ще бъдат разгледани 
новите възможности, предоставени от последните постижения на информа-
ционните технологии в обучението, преподавателите по педагогическите дис-
циплини ще имат поглед върху възможността за реализация на интердисци-
плинарен подход при обучението на студентите, като практическите задания 
и свързаните с тях педагогически и методически изисквания могат да се явят 
краен дидактически продукт при изучаването на свързаните с това IT дисци-
плини от студентите.
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ОРГАНИЗАЦИОННИ И МЕТОДИЧЕСКИ 
ПОДХОДИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ 

УПРАЖНЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАТА  
„АУДИО-ВИЗУАЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ“ ПРИ ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

инж. Ивайло Ив. Буров

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL 
APPROACHES IN LABORATORY CLASSES  

ON THE SUBJECT AUDIO-VISUAL AND INFORMATION 
TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF STUDENTS  

IN PEDAGOGICAL DISCIPLINES
Ivailo Burov

ABSTRACT: This article discusses some organizational and methodological ap-
proaches that may be useful in the training of students of pedagogical courses in 
audio-visual and information technology and related disciplines.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 298/ 12.03.2015 г. от 
параграф Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

1. Цели на обучението и свързани с тях фактори, 
продиктувани от развитието на информационните технологии
При обучението на студенти от педагогическите специалности по дис-

циплината Аудио-визуални и информационни технологии и сродни дисци-
плини, освен заложените в обучението цели, свързани с придобиване на нови 
знания и практически навици и умения, съобразени с текущите нива на разви-
тие в съответната област, е необходимо и съобразяване със следните фактори:

1.1 Насоката на развитие на технологиите;
1.2 Приемственост между изучаваните технологии;
1.3 Актуалност на придобитите знания и умения;
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1.4 Концептуалност при обучението.
Изброените горе фактори са продиктувани като резултат от бързото 

развитие на съвременните информационни технологии и това налага поставя-
нето на нови цели в процеса на обучение – да се избегне рискът от неприложи-
мост на придобитите знания и умения на студентите поради „остаряване“ на 
технологиите, изучавани по време на обучението им спрямо технологичното 
ниво, което ще бъде достигнато по време на реализацията им като учители.

Ако това бъде постигнато още по време на обучението, то бъдещите из-
исквания, появили се като резултат на развитие на технологиите могат да се 
разгледат като постепенно развитие и усъвършенстване на знания и умения 
базирани на стабилна, но и адаптивна получена основа в процеса на обучение, 
а не като изисквания, изглеждащи като революционен скок, довеждащ от не-
обходимост до преразглеждане на наученото по време на обучението.

2. Възможности за постигане на поставените цели  
в практически аспект
Възможностите за постигането на изброените досега цели в практичес-

ки аспект са свързани и с допълнителни проучвания, свързани с:

2.1. Избор на подходящи продукти, реализиращи възможности за об-
работка на информация в определена приложна област

Развитието на съвременните информационни технологии даде начало 
и на богата гама от приложни софтуерни продукти за решаването задачи в 
определена приложна област. Съществуват много и разнообразни решения за 
реализацията на дадена задача. Това увеличава възможностите за избор при 
решаване на приложни задачи, като един програмен продукт може да предос-
тавя по-добри възможности в дадено направление, а друг продукт в друго. 
Освен това някои съществуващи продукти предоставят по-дружелюбен по-
требителски интерфейс спрямо други. Наличието на множество възможности 
за избор е свързано обаче и с инвестиция на време от страна на преподавателя 
за проучването им, което може да се окаже задача, свързана с разход на много 
ресурси. От друга страна не е известно и гарантирано дали даден програмен 
продукт ще съществува, разработва и ще се актуализира занапред. Поради 
тази причина се наблюдава една тенденция, която насочва избора на препо-
даватели и потребители към продукти, произвеждани от големи, утвърдили 
се на софтуерния пазар фирми. Съществува и друга алтернатива – използване 
на продукти с отворен код /opensource/, която освен че не е свързана с допъл-
нително закупуване на софтуер, донякъде гарантира и бъдещото развитие на 
този програмен продукт, особено ако разработката е свързана с добре развит 
екип и спонсорирана от наложили се на пазара производители на софтуер. 
При избор на такова решение трябва да бъде съобразена и възможността за 
функционална и интерфейсна съвместимост между продукта с отворен код и 
наложилите се на пазара комерсиални софтуерни продукти. Това би осигури-
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ло обучение на студентите със софтуер, базиран на отворен код, както и въз-
можности за реализацията им при работа с водещите комерсиални продукти 
едновременно. На последно място от изброените възможности за избор тук, 
но на първо по значимост според автора на статията, избраният продукт за 
обучение трябва да разкрива принципите на компютърна обработка на ин-
формация. Ако избраният продукт за обучение разкрива принципите на обра-
ботка на информация в определена приложна област, то процесът на обучение 
ще бъде насочен към изучаване на тези принципи, а не към работа с един или 
друг програмен продукт. Следователно по този начин придобитите знания и 
умения ще бъдат основа за работа с множество налични или разработвани в 
бъдеще програмни решения. Описаните досега условия, необходими за избор 
на подходящ програмен продукт за обучение могат да бъдат накратко систе-
матизирани като:

2.0.1 Интерфейсът на програмния продукт за обучение да разкрива и 
визуализира принципите за обработка на информация в съответната прилож-
на област;

2.0.2 Функционалността и интерфейсът на програмния продукт за обу-
чение да бъдат съвместими с тези на наложилите се комерсиални програмни 
продукти;

2.0.3 Наличието на подходящ езиков интерфейс;
2.0.4 Изборът да е свързан с евентуално гарантиране на бъдещата разра-

ботката и актуализация на програмния продукт.

2.2. Съобразяване със съотношенията между хорариум, брой моду-
ли в изучаваната дисциплина, спектър от възможности, предоставяни от 
свързаните с това продукти, както и от нивото на трудност при усвояване-
то на работата с тези продукти

В процеса на обучение е необходимо съобразяване със заложения хо-
рариум в учебните планове на съответната педагогическа специалност. При 
наличие на различни хорариуми, този фактор трябва да бъде отчетен като 
обучението да бъде насочено към оптимизация, позволяваща равнопоставе-
на възможност за придобиване на знания и умения, независимо от разликите 
в съответния хорариум. Това е възможно, ако разглежданите разлики не са 
много големи. При наличие на значителни разлики е необходимо да се търсят 
нови решения, които не са свързани толкова с промяна на времето за изуча-
ване на заложените в дисциплината модули, а с нови методически подходи. 
Така например ако имаме три модула като графична обработка, обработка на 
цифрово аудио, обработка на цифрово видео, при добре балансиран избор на 
подходящи програмни продукти за обучение по съответния модул, възниква 
възможност изучаването само на първия модул да даде концептуалност при 
изучаване на следващите модули. Или накратко казано при придобиване на 
знания и умения при изучаването на първия модул да гарантира минимално 
време и трудност при придобиването на знания и умения в изучаването на 

Организационни и методически подходи при провеждане на лабораторни ...
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следващите модули. Това не е свързано само с последователното преминава-
не от простото към сложното. В някои случаи дори степента на трудност при 
изучаване на първия модул за обучение може да изглежда завишена спрямо 
следващите, поради разкриването на повече принципи, онагледяващи обра-
ботката на информация. Ако това е възможно за реализация, е необходимо да 
се поставя постоянен акцент в процеса на обучение, както предварителни и 
последващи аналогии. За яснота може да разгледаме следната диаграма, пред-
ставяща няколко примерни модула, включени в дисциплината, със съответ-
стващ примерен хорариум.

на много ресурси. От друга страна не е известно и гарантирано дали даден програмен продукт ще 
съществува, разработва и ще се актуализира занапред. Поради тази причина се наблюдава една 
тенденция, която насочва избора на преподаватели и потребители към продукти, произвеждани 
от големи, утвърдили се на софтуерния пазар фирми.  Съществува и друга алтернатива – 
използване на продукти с отворен код /opensource/, която освен че не е свързана с допълнително 
закупуване на софтуер, донякъде гарантира и бъдещото развитие на този програмен продукт, 
особено ако разработката е свързана с добре развит екип и спонсорирана от наложили се на 
пазара производители на софтуер. При избор на такова решение трябва да бъде съобразена и 
възможността за функционална и интерфейсна съвместимост между продукта с отворен код и 
наложилите се на пазара комерсиални софтуерни продукти. Това би осигурило обучение на 
студентите със софтуер, базиран на отворен код, както и възможности за реализацията им  при 
работа с водещите комерсиални продукти едновременно. На последно място от изброените 
възможности за избор тук, но на първо по значимост според автора на статията, избраният 
продукт за обучение трябва да разкрива принципите на компютърна обработка на информация. 
Ако избраният продукт за обучение разкрива принципите на обработка на информация в 
определена приложна област, то процесът на обучение ще бъде насочен към изучаване на тези 
принципи, а не към работа с един или друг програмен продукт. Следователно по този начин 
придобитите знания и умения ще бъдат основа за работа с множество налични или разработвани 
в бъдеще програмни решения. Описаните досега условия, необходими за избор на подходящ 
програмен продукт за обучение могат да бъдат накратко систематизирани като: 

2.1.1 Интерфейсът на програмния продукт за обучение да разкрива и визуализира 
принципите за обработка на информация в съответната приложна област; 

2.1.2 Функционалността и интерфейсът на програмния продукт за обучение да бъдат 
съвместими с тези на наложилите се комерсиални програмни продукти; 

2.1.3 Наличието на подходящ езиков интерфейс; 
2.1.4 Изборът да е свързан с евентуално гарантиране на бъдещата разработката и 

актуализация на програмния продукт.   
2.2. Съобразяване със съотношенията между хорариум, брой модули в изучаваната 

дисциплина, спектър от възможности, предоставяни от свързаните с това продукти, както 
и от нивото на трудност при усвояването на работата с тези продукти 

В процеса на обучение е необходимо съобразяване със заложения хорариум в учебните 
планове на съответната педагогическа специалност. При наличие на различни хорариуми, този 
фактор трябва да бъде отчетен като обучението да бъде насочено към оптимизация, позволяваща 
равнопоставена възможност за придобиване на знания и умения, независимо от разликите в 
съответния хорариум. Това е възможно, ако разглежданите разлики не са много големи. При 
наличие на значителни разлики е необходимо да се търсят нови решения, които не са свързани 
толкова с промяна на времето за изучаване на заложените в дисциплината модули, а с нови 
методически подходи. Така например ако имаме три модула като графична обработка, обработка 
на цифрово аудио, обработка на цифрово видео, при добре балансиран избор на подходящи 
програмни продукти за обучение по съответния модул, възниква възможност изучаването само 
на първия модул да даде концептуалност при изучаване на следващите модули. Или накратко 
казано при придобиване на знания и умения при изучаването на първия модул да гарантира 
минимално време и трудност при придобиването на знания и умения в изучаването на 
следващите модули. Това не е свързано само с последователното преминаване от простото към 
сложното. В някои случаи дори степента на трудност при изучаване на първия модул за обучение 
може да изглежда завишена спрямо следващите, поради разкриването на повече принципи, 
онагледяващи обработката на информация.  Ако това е възможно за реализация, е необходимо да 
се поставя постоянен акцент в процеса на обучение, както предварителни и последващи 
аналогии.  За яснота може да разгледаме следната диаграма, представяща няколко примерни 
модула, включени в дисциплината, със съответстващ примерен хорариум. 

 
  
 
 
 

1.Обработка на 
растерна графика 

10 ч. 

2.Обработка на 
цифрово аудио 

10 ч.

3.Обработка на 
цифрово видео 

10 ч. 

Представената последователност на изучаваните модули изглежда ло-
гически последователна, като при изучаването на последния модул „Обработ-
ка на цифрово видео“ са необходими знания и умения от изучаване на пре-
дходните модули за графична и аудио обработка. Отчитайки това, диаграмата 
може да бъде представена по друг начин:

 
 
Представената последователност на изучаваните модули изглежда логически 

последователна, като при изучаването на последния модул  “Обработка на цифрово видео” са 
необходими знания и умения от изучаване на предходните модули за графична и аудио 
обработка. Отчитайки това, диаграмата може да бъде представена по друг начин: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ако разгледаме последния модул “Обработка на цифрово видео” като динамично 

представяне на графика и звук, ще се доближим до представяне на принципите, заложени в 
теорията, а именно “Последователно представяне на данни в цифров формат”. Следователно при 
изучаването на възможностите за анимация в първия модул за графична обработка може да бъде 
поставен акцент за последващата аналогия при изучаване на последния модул “Обработка на 
цифрово видео”. 

Съществува ли обаче възможност, която да ни гарантира това, че изучаването само на 
първия модул може да бъде база за минимизация на времето при придобиване на знания и 
умения в следващите изучавани модули? Възможно ли е примерно ако сме работили само с 
графика, да сме усвоили вече и голяма част от необходимите принципи за обработката на аудио 
и видео? На пръв поглед това изглежда невъзможна задача, въпреки че вече открихме аналогии 
между първия и третия модул, върху които можем да поставим акцент при преподаване. 
Погледнато от друга страна и трите разглеждани модула могат да се сведат до един общ модул: 
цифрова обработка на данни. 

Следователно теоретично това е напълно решима задача, но реализацията и на практика 
изисква да отчетем всички онези фактори описани в т. 2.1. “Избор на подходящи продукти, 
реализиращи възможности за обработка на информация в определена приложна област” и най-
вече направеният извод в т. 2.1.1. “Интерфейсът на програмния продукт за обучение да разкрива 
и визуализира принципите за обработка на информация в съответната приложна област.” 

В разглеждания случай обаче е необходимо това изискване да се приложи едновременно 
към продуктите, използвани в трите изучавани модула. Това налага изборът на продукти за 
обучение да бъде съобразен спрямо всички изучавани модули. Ако това бъде реализирано, то 
диаграмата, свързана с процеса на придобиване на знания и умения по съответните модули може 
да бъде представена по следния начин: 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Примерни възможности за реализация на описания подход 
Тук ще бъдат споделени някои примерни възможности за реализация на описания 

подход, свързани с изброените вече фактори при избор на продукти за обучение по съответните 
модули, аналогии между принципите и представящите ги интерфейси, както и акценти, които 
могат да бъдат използвани при усвояването им. 

Модул: Графична 
обработка 

Обработка на 
цифрово аудио 

Обработка на 
цифрово видео 

1.Обработка на 
растерна графика 

10 ч. 2.Обработка на 
цифрово аудио 

10 ч. 

3.Обработка на 
цифрово видео 

10 ч.

1.Обработка на 
растерна графика 

10 ч. 2.Обработка на 
цифрово аудио 

<=10 ч.

3.Обработка на 
цифрово видео 

<=10 ч.

Ако разгледаме последния модул „Обработка на цифрово видео“ като 
динамично представяне на графика и звук, ще се доближим до представяне на 
принципите, заложени в теорията, а именно „Последователно представяне на 
данни в цифров формат“. Следователно при изучаването на възможностите за 
анимация в първия модул за графична обработка може да бъде поставен ак-
цент за последващата аналогия при изучаване на последния модул „Обработка 
на цифрово видео“.

Съществува ли обаче възможност, която да ни гарантира това, че изуча-
ването само на първия модул може да бъде база за минимизация на времето 
при придобиване на знания и умения в следващите изучавани модули? Въз-
можно ли е примерно ако сме работили само с графика, да сме усвоили вече и 
голяма част от необходимите принципи за обработката на аудио и видео? На 
пръв поглед това изглежда невъзможна задача, въпреки че вече открихме ана-
логии между първия и третия модул, върху които можем да поставим акцент 
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при преподаване. Погледнато от друга страна и трите разглеждани модула мо-
гат да се сведат до един общ модул: цифрова обработка на данни.

Следователно теоретично това е напълно решима задача, но реализаци-
ята и на практика изисква да отчетем всички онези фактори описани в т. 2.1. 
„Избор на подходящи продукти, реализиращи възможности за обработка на 
информация в определена приложна област“ и най-вече направеният извод в 
т. 2.1.1. „Интерфейсът на програмния продукт за обучение да разкрива и ви-
зуализира принципите за обработка на информация в съответната приложна 
област.“

В разглеждания случай обаче е необходимо това изискване да се при-
ложи едновременно към продуктите, използвани в трите изучавани модула. 
Това налага изборът на продукти за обучение да бъде съобразен спрямо всич-
ки изучавани модули. Ако това бъде реализирано, то диаграмата, свързана с 
процеса на придобиване на знания и умения по съответните модули може да 
бъде представена по следния начин:

 
 
Представената последователност на изучаваните модули изглежда логически 

последователна, като при изучаването на последния модул  “Обработка на цифрово видео” са 
необходими знания и умения от изучаване на предходните модули за графична и аудио 
обработка. Отчитайки това, диаграмата може да бъде представена по друг начин: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ако разгледаме последния модул “Обработка на цифрово видео” като динамично 

представяне на графика и звук, ще се доближим до представяне на принципите, заложени в 
теорията, а именно “Последователно представяне на данни в цифров формат”. Следователно при 
изучаването на възможностите за анимация в първия модул за графична обработка може да бъде 
поставен акцент за последващата аналогия при изучаване на последния модул “Обработка на 
цифрово видео”. 

Съществува ли обаче възможност, която да ни гарантира това, че изучаването само на 
първия модул може да бъде база за минимизация на времето при придобиване на знания и 
умения в следващите изучавани модули? Възможно ли е примерно ако сме работили само с 
графика, да сме усвоили вече и голяма част от необходимите принципи за обработката на аудио 
и видео? На пръв поглед това изглежда невъзможна задача, въпреки че вече открихме аналогии 
между първия и третия модул, върху които можем да поставим акцент при преподаване. 
Погледнато от друга страна и трите разглеждани модула могат да се сведат до един общ модул: 
цифрова обработка на данни. 

Следователно теоретично това е напълно решима задача, но реализацията и на практика 
изисква да отчетем всички онези фактори описани в т. 2.1. “Избор на подходящи продукти, 
реализиращи възможности за обработка на информация в определена приложна област” и най-
вече направеният извод в т. 2.1.1. “Интерфейсът на програмния продукт за обучение да разкрива 
и визуализира принципите за обработка на информация в съответната приложна област.” 

В разглеждания случай обаче е необходимо това изискване да се приложи едновременно 
към продуктите, използвани в трите изучавани модула. Това налага изборът на продукти за 
обучение да бъде съобразен спрямо всички изучавани модули. Ако това бъде реализирано, то 
диаграмата, свързана с процеса на придобиване на знания и умения по съответните модули може 
да бъде представена по следния начин: 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Примерни възможности за реализация на описания подход 
Тук ще бъдат споделени някои примерни възможности за реализация на описания 

подход, свързани с изброените вече фактори при избор на продукти за обучение по съответните 
модули, аналогии между принципите и представящите ги интерфейси, както и акценти, които 
могат да бъдат използвани при усвояването им. 

Модул: Графична 
обработка 

Обработка на 
цифрово аудио 

Обработка на 
цифрово видео 

1.Обработка на 
растерна графика 

10 ч. 2.Обработка на 
цифрово аудио 

10 ч. 

3.Обработка на 
цифрово видео 

10 ч.

1.Обработка на 
растерна графика 

10 ч. 2.Обработка на 
цифрово аудио 

<=10 ч.

3.Обработка на 
цифрово видео 

<=10 ч.

3. Примерни възможности за реализация на описания подход
Тук ще бъдат споделени някои примерни възможности за реализация на 

описания подход, свързани с изброените вече фактори при избор на продукти 
за обучение по съответните модули, аналогии между принципите и предста-
вящите ги интерфейси, както и акценти, които могат да бъдат използвани при 
усвояването им.

Модул: Графична 
обработка

Обработка на 
цифрово аудио

Обработка на 
цифрово видео

Избран про-
дукт:

GIMP AudaCity VSDC Free Video 
Editor

Лиценз: Отворен код (open 
source)

Отворен код (open 
source)

Безплатен (Free)

Интерфейс, 
онагледяващ 
принципите 
на обработка 
на информа-
ция в прилож-
ната област:

Добре развит Добре развит Добре развит

Организационни и методически подходи при провеждане на лабораторни ...
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Мултиезикова 
поддръжка:

Да Да Да

Аналогичен 
по функцио-
налност и 
интерфейс 
комерсиален 
продукт, на-
ложил се на 
пазара:

Adobe Photoshop Sony Sound Forge Adobe Premiere

Аналогични 
елементи в 
интерфейсите 
и принципите, 
върху които 
може да се по-
ставя акцент 
в процеса на 
обучение

Слоеве Аудиописти Слоеве, Аудиописти

Подреждане и 
наслагване на слоеве

Подреждане и 
наслагване на 
Аудиописти

Подреждане 
и наслагване 
на слоевете и 
аудиописти

Вкл./изкл. 
видимостта на слоя

 Вкл./изкл. 
възпроизвеждането 
на аудиописта

Вкл./изкл. 
видимостта на слой и 
възпроизвеждане на 
аудиописта

Вмъкване на слоеве Вмъкване на 
аудиописти

Вмъкване на слоеве и 
аудиописти

Цвят към 
прозрачност, алфа 
канал

Вмъкване на тишина 
в аудиопистата

Прозрачност, хрома 
ключ.

Подравняване на 
слоеве

Подравняване и 
синхронизация на 
аудиописти

Подравняване 
на слоеве, 
синхронизация на 
аудио и видео писти

Инструменти за 
селекция и редакция 
на графика 

Инструменти за 
селекция и редакция 
на аудио

Инструменти за 
селекция и редакция 
на видео

Визуализация на 
графичните данни в 
слоевете

Визуализация на 
аудио данните в 
пистите

Визуализация на 
видео и аудио данни 
в слоеве и писти

Ивайло Ив. Буров
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Филтри Ефекти Видео ефекти, аудио 
ефекти

Групи от слоеве  - Спрайт
Създаване, преглед, 
импортиране и 
експортиране на 
анимация

 - Създаване, преглед, 
импортиране и 
експортиране на 
анимация

Импорт/експорт на 
графични данни

Импорт/експорт на 
аудио данни

Импорт/експорт 
на видео, аудио и 
графични данни

Импорт/
експорт на 
съвместими 
файлови фор-
мати

Да Да Да

В примерната таблица са отразени само някои от изследваните характе-
ристики и онагледявания на свързаните с тях интерфейси, които могат да пос-
лужат за илюстрация на разглежданите подходи поради причината, че пълно-
то им описание и представяне би надхвърлило многократно допустимия обем 
на тази статия.

Организационни и методически подходи при провеждане на лабораторни ...
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ 
С ИЗПОЛЗВАНЕ НА АЕРОКОСМИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ
Иван Д. Димитров

AEROSPACE INFORMATION TO STUDY  
HISTORICAL OBJECTS

Ivan D. Dimitrov

ABSTRACT: The article presents a study on historical objects with aerospace 
information. The Old Bulgarian border walls in Asparuhovo-Varna and Obzor 
are presented as an example. Topographic maps, aerial photos and satellite im-
ages provide varying degrees of accuracy and detailed structure of the facility.
KEYWORDS: historical objects, aerospace information, Asparuhovo,Obzor, old 
Bulgarian walls.

Увод
„Културното наследство обхваща нематериалното и материалното не-

движимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, кои-
то са носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна 
или културна стойност.

Културните ценности са обществено достояние и се ползват със закрила 
от държавни и общински органи в интерес на гражданите на Република Бъл-
гария” (Закон за културното наследство, в сила от 10.04.2009 г.).

При изследване на историческите паметници на културата се използва 
разнообразен комплекс от методи и средства за получаване на обективна ин-
формация за тяхното състояние и еволюция. Особено място сред тях заемат 
аерокосмическите методи за дистанционно изследване на земята. Те дават въз-
можност за бърз и широкообхватен обзор на големи територии с висока раз-
делителна способност и широк спектрален диапазон. Могат да се детектират 
информационно значими параметри и особености за историческите обекти, 
което е трудно реализуемо при наземни изследвания. Създава се възможност 
за извършване на регулярни наблюдения за еволюцията на обекта и заоби-
калящата го среда. Могат да се проследяват възможните рискове за обекта и 

Иван Д. Димитров
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да се планират дейности за неговото опазване. Навлизането на безпилотните 
летателни апарати в дистанционните изследвания дава възможност за опти-
мизация на извършваните финансови разходи и съкращаване на времето за 
наблюдение на обектите. Цифровите информационни технологии позволяват 
да се създаде комплексен информационен модел за изследваните исторически 
обекти.

Аерокосмическа информация за изследване  
на исторически обекти
Използването на аерокосмическа информация за изследване на истори-

чески обекти дава възможност за:
• изследване на обекти с голям размер, трудно обозрими чрез стан-

дартни методи и средства;
• определяне на характерни размери на обекта: дължина, ширина, 

площ, височина и др.;
• определяне на заплахи за обекта: ерозивни и свлачищни процеси, 

урбанизация на региона, промишленост, туризъм, транспорт, селско-
стопанска дейност и др.;

• създаване на еволюционен модел на обекта и средата;
• създаване на прогнозен модел на обекта и средата;
• създаване на цифров архив на безвъзвратно загубените исторически 

обекти;
• създаване на модел за възстановяване на загубени части на историче-

ските обекти;
• създаване на модел на настъпилите промени на средата;
• създаване на модел на опасностите за историческите обектите;
• създаване на комплексен модел за историческите обекти.
Сателитни снимки позволяват да се определи:
• състояние на обекта в различни времеви периоди;
• състояние на средата в различни времеви периоди;
• урбанизация на региона;
• състояние за времеви периоди, в които няма аерофотоснимки;
• еволюция на средата и изследвания обект;
• опасни обекти и събития в близост до изследвания обект;
• бъдещи състояния на обекта и средата.
Аерофотоснимки позволяват:
• създаване на крупномащабни детайлни снимки;
• изследване във времеви периоди, в който няма сателитни снимки;
• корекция на топографски карти и планове с голям мащаб;
• определяне на параметри на обекта с голяма точност;
• регистриране на еволюция на обекта и средата с голяма честота на 

регистрация;
• оптимизация на финансовите разходи за изследване на обекта.

Изследване на исторически обекти с използване на аерокосмическа информация
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Използване на 3D матрични данни за релефа (цифров модел на релефа) 

позволява:
• пространствено разполагане на получените данни за изследвания 

обект;
• изграждани на пространствен модел за изследвания обект и средата.
Топографски карти дават възможност за:
• детайлно представяне на параметрите на обекта и средата;
• изследване на настъпилите промени чрез сравнение на информация 

от дистанционните аерокосмически данни и топографските карти;
• корекция на настъпилите промени в топографските карти чрез из-

ползване на аерокосмическата информация;
• създаване на тематични слоеве и карти.

Приложение на аерокосмическа информация  
за изследване на исторически обекти
Създаването на българската държава на Балканите от Аспарух и нейното 

утвърждаване от Тервел е сравнително слабо отразено от историците хронис-
ти. Сведенията са противоречиви и често предизвикват много спорове в на-
учните среди. Завземането на територии на юг от река Дунав е предположило 
създаване на редица отбранителни съоръжени и фортификации. Част от тях 
представляват противодесантните погранични валове край кв.Аспарухово – 
гр. Варна и гр. Обзор. Те са част от стратегията за укрепване на всички удобни 
места за акостиране и десант на ромейската флота, превозваща тежката бойна 
конница. Всички удобни места за акостиране са укрепени и поети под охрана 
и отбрана от българската войска.

Фиг. 1. Топографска карта М 1:5000 на вала край Обзор

Иван Д. Димитров
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Фиг.2. Сателитна снимка на вала край Обзор

Фиг.3. Аерофотоснимка на вала край Обзор

Изследване на исторически обекти с използване на аерокосмическа информация
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Фиг. 4. Тематична карта на вала край Обзор
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Фиг. 5. Топографска карта М 1:5000 на вала край кв.Аспарухово – Варна

Фиг. 6. Сателитна снимка на вала край кв.Аспарухово – Варна
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Фиг. 7. Аерофотоснимка и топографска карта на вала  
край кв. Аспарухово – Варна
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Укрепването на проходите по Стара планина е затворило достъпа на 
ромейската войска до новозавоюваните територии и е очертало границите на 
България.

Отбранителният вал край Обзор е разположен между реките Двойни-
ца и Перпери дере и препятства десантното акостиране в оформената долина 
между реките. Към днешен ден е запазена малка част от отбранителния вал с 
ширина 20 м, височина около 2 м и дължина 640 м (фиг.1 – 4). Съпределната 
територията е силно урбанизирана (фиг.3). През последното десетилетие са 
построени множество хотели, туристически обекти и нови пътища. Част от 
отбранителния вал е безвъзвратно загубена. Продължаващото строителство 
представлява реална заплаха за историческия обект. Липсата на подробен ка-
дастрален план и очертани буфери край него позволяват строителните дей-
ности да бъдат реална заплаха за отбранителния вал (фиг.4). Противодесант-
ният вал не е включен в списъка на паметниците на културата с „национално 
значение“ на област Бургас. С Разпореждане на МС № 1711 от 22.10.1962 г. 
всички селищни и надгробни могили и средновековни отбранителни валове 
са обявени за паметници на културата с „национално значение“.

Отбранителният вал в кв.Аспарухово – гр.Варна, е създаден да блокира 
възможността за десантно акостиране между Одесос и Авренското плато и на-
влизане на ромейските войски. Той е част от системата фортификации, укреп-
ващи Авренското плато. Към днешен ден е запазена малка част от вала в парка 
на кв.Аспарухово с дължина около 600 м (фиг.5 – 7). Не се забелязват реални 
заплахи за историческия обект и той е достъпен за туристически посещения.

Заключение
Разгледаните примери показват част от възможностите на аерокосмиче-

ските методи за дистанционно изследване на исторически обекти. Еволюци-
ята на тяхното състояния, промените в заобикалящата ги среда и наличните 
опасности налагат предприемане на специални организационни и технически 
мерки за опазване на културно историческото наследство.
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МЕКАТА ВЛАСТ В ПОСТМОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО
Иван П. Иванов

THE SOFT POWER IN POST-MODERN SOCIETY
Ivan P. Ivanov

ABSTRACT: The text addresses the concept of soft power in postmodern society – 
the power of seduction, knowledge, media and discourse, marketing and PR.
KEYWORDS: Soft Power, postmodernity, Michel Foucault, Jean Baudrillard, 
Pierre Bourdieu, Alvin Toffler, Gilles Lipovetsky, Zygmunt Bauman, Judith Butler

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 295/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

ОСНОВНИ АВТОРИ. Значителен принос в разработката на идеите на 
«меката власт» внесе философията на постмодернизма.

МИШЕЛ ФУКО: ВЕЗДЕСЪЩАТА ВЛАСТ НА ДИСКУРСА. Фуко е 
един от първите, съединили концептуално понятията власт и дискурс. Власт-
та е множественост на отношения на сили, иманентни на областите, където 
се осъществяват, реализиращи се посредством разнообразни дискурси. «Дис-
курсите са тактически елементи или блокове в полето на силовите отношения; 
в една и съща стратегия може да има най-различни и даже противоречащи си 
дискурси».

Дискурсите са тези сили, които обезпечават игровите ефекти на «мека-
та власт». «Дискурсът може да бъде едновременно и инструмент и ефект на 
властта… Дискурсът и носи със себе си и произвежда власт».

Необходимо е критично да се преразгледат предишните представи за 
властта, в съответствие с които тя се разглежда като сила за потискане, подчи-
нение, господство, система за въвеждане на ред, установяване на общи прави-
ла за поведение, законност, справедливост; «юридически представи за власт-
та – власт – закон, власт – забрана, власт – свобода, власт – суверенитет».

Властта е игра, съперничество, сблъсък на стратегии. Тя е подвижна и 
вездесъща. Тя изхожда отвсякъде; има разпилян, «капилярен» характер и се ре-
ализира на ниво «микро-практики» на ежедневния живот. При това конфигу-
рациите на отношенията на господство и подчинение имат подвижен характер.
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Властта не е нещо, което се придобива или дели, удържа или губи; тя се 

осъществява от безчислени точки и в играта на подвижни отношения на не-
равенство; отношенията на власт не са във външно положение спрямо други 
типове отношения (икономически, ментални, сексуални), но са им иманентни; 
те са непосредствени ефекти от разделение, неравенство и неуравновесеност; 
и, обратно, те са вътрешни условия на тези диференциации; отношенията на 
власт не са в позицията на надстройка, когато биха играли роля на проста за-
брана; там, където те действат, изпълняват непосредствено продуктивна роля.

Властните отношения са едновременно и интенционални и несубектни; 
няма власт, без намерения и цели. «Това, обаче не означава, че тя произтича 
от избора или решението на някой индивидуален субект; щаб, който би ръко-
водил нейната рационалност; никой не управлява цялата мрежа на властта в 
обществото (и го заставя да функционира); рационалността на властта е ра-
ционалност на тактиките».

Властта е в системно единство със съпротивлението. Там, където има 
власт, има и съпротивление. Съпротивлението никога не е във външно поло-
жение по отношение на властта. Властните връзки могат да съществуват само 
като множественост на точки на съпротивление: те изпълняват по отношение 
на властта ролята на противник, мишена, упора. Съпротивленията са: въз-
можни, спонтанни, диви, самотни, съгласувани, пълзящи, неистови, неприми-
рими или склонни към съглашение, користни или жертвени; по определение, 
съпротивленията могат да съществуват само в стратегическото поле на власт-
ните отношения. Те са другият полюс в отношенията на власт».

Отношенията на власт и вписаните в тях възли на съпротивление, не-
равномерно и нерегулярно се разпределят в социалното пространство, обра-
зувайки подвижната мрежа на властните конфигурации.

Ключови принципи за теоретично осмисляне на властта и нейните ме-
ханизми са принципът на мрежата и дискурсивният подход. Всяка власт реа-
лизира своите стратегии посредством разнообразни дискурси.

Властта и знанията са производни от дискурсните стратегии и тактики 
[По: 3; 4].

ЖАН БОДРИЯР: ВЛАСТТА НА СЪБЛАЗЪНТА. Бодрияр въвежда в 
употреба понятието „съблазън“ в качеството на категория, обозначаваща си-
лово властно въздействие в пространството на символни образи. Съблазън-
та е господство над символната вселена, над царството на видимостите. Тя се 
отнася към знака, производството на дискурси и желания. В света на образи, 
имиджи и виртуални обекти, съблазънта става сила, въздействието на която 
превъзхожда по своето влияние всички други способи на властване.

Съблазънта не се отнася към властта на материалните сили, но присъст-
ва във всички реални проявления на властта. Без силата на съблазънта властта 
никога не би придобила реална сила.

Стратегията на съблазънта е стратегия на прелъстяване посредством 
примамки, предлагани в качеството на предмети на потребление; илюзия, 
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която очарова, кара човек да се потапя с радостно удоволствие в илюзорната 
реалност. В това има баснословна сила.

Източник на меката власт на съблазънта е във владеенето на символно-
то пространство на видимостите или симулаторите. Идеален модел на такова 
пространство е киното с неговите обреди на колективни поклонения на звез-
дите и кинематографичния мит, свързан с вълнуващата сила на образа и кино-
кумирите. Церемониите на поклонение от този род са събития на съблазън, 
които се конкурират с политически и социални събития.

По силата на събитийното привличане на масовото внимание съблазън-
та на кино-кумирите е сравнима днес само с акциите на терор. Само тези две 
значителни събития съблазняват масите в съвременната епоха: белите светка-
вици на кинозвездите и черните взривове на тероризма. Тези две явления имат 
много общо.

Съблазънта, заключена в тези образи е пустота, тоест отсъствие на ма-
териализирана реалност. Но нематериалната сила на съблазънта се транслира 
в напълно материални технически средства и продукти на пазарното произ-
водство. Пустотата е символно пространство, в което господстват силите на 
съблазън, тоест сили, произвеждащи измамни видимости [По: 3; 4].

ПИЕР БУРДИЙО: ВЛАСТТА КАТО СИМВОЛЕН КАПИТАЛ. Бурди-
йо разглежда политическата власт едновременно в контекста на теориите за 
политическото поле и за социалния капитал. Полето е социално простран-
ство, в което отделните лица или групи се съревновават за по-високо статусно 
положение, за да придобият по-голям социален капитал, и с това възможност 
да господстват над хората с по-нисък социален статус и капитал (икономиче-
ски, културен, политически и др.).

Особено значение за разбиране на характера и особеностите на поли-
тическата власт има символният капитал – устойчиви системи от ценности, 
вярвания и ментални образи на света, които, влизайки в структурата на об-
щественото съзнание, осигуряват легитимността на субектите на властта, ук-
репват статусните им позиции в полето. 

Държавата е място на изключителна концентрация на символна власт. 
Тя разполага с мощни средства за налагане и внушение на устойчиви принци-
пи на възприемане на света – информационен и културен капитал. Държа-
вата обединява културния пазар, унифицира всички кодове: правов, езиков. 
Чрез образователните структури и обществените ритуали държавата форми-
ра менталните структури и налага общи принципи на виждане и делене, т.е. 
формира националната идентичност [4].

АЛВИН ТОФЛЪР: ВЛАСТТА НА ЗНАНИЕТО. Тофлър описва поли-
тическата власт като система от отношения, съчетание на универсалните из-
точници – насилие, богатство, знание. Те образуват триадата на властта.

В различните исторически епохи това съотношение е било различно. В 
древните общества в системата на властните отношения е доминирала силата. 
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В индустриалното общество – богатството. В съвременното информационно 
общество – знанието.

По думите на Тофлър, знанието е престанало да е приложение към 
властта на парите и силата, знанието е станало тяхна същност. То е техен пре-
делен усилител. То е ключ към разбирането на метаморфозите на властта и 
това обяснява защо битката за контрол над знанията и средствата за комуни-
кации се разгаря по целия свят.

Знание е всяка информация, представа, образ, ценност, подход и про-
чие символически продукти на обществото, независимо от това дали са «ис-
тинни», «приблизителни» или «лъжливи». Това е разширение на властта на 
символния капитал.

Символното пространство става главен предмет на конкурентна борба 
на субектите на политическата и икономическа власт. Особена роля – на са-
мостоятелен и мощен играч придобиват СМИ, благодарение на които става не 
само транслация, но и конструиране на образи и смисли, формиращи карти-
ната на реалния свят. Именно СМИ като производител на знания става този 
източник на власт, за правото на контрол, над който днес се водят основните 
сражения в света на политиката [4].

ЖИЛ ЛИПОВЕЦКИ: ВЛАСТТА НА МАРКЕТИНГА И ПИАРА. Липо-
вецки анализира съблазняването като особена стратегия, пронизваща всич-
ки съвременни реалии – политика, производство, образование, услуги, бит, 
интимен живот. Съблазняването като социална сила провокира желание за 
наслаждение. Революцията в потреблението е извела правото на наслаждение 
като висша човешка ценност. В резултат системата от ценностни ориентации 
в обществото на масовото потребление се е изместила по посока на хедонизма, 
персонализирания индивидуализъм и нарцисизма.

Съблазняването в постмодерното общество е станало повсеместна не-
видима сила, която се стреми да регулира потреблението, организацията, ин-
формацията, образованието, нравите. Стратегията на съблазняване е събла-
зънта на богатството на избора, изобилието на потребителски блага и услуги, 
гъвкавостта на предложенията.

Бурното развитие на информационните технологии породи нова вълна 
на съблазняване – на интерактивността, персоналната въвлеченост в производ-
ството на информационния продукт, собствената значимост в Интернет прос-
транството, новите възможности за себеизразяване чрез социалните мрежи.

Маркетинговата и информационната революциия пораждат особени 
комуникативни технологии на „мека власт“ – разнообразни видове PR, медий-
ни похвати на ментално въздействие, шоу политика. В мащабните маркетин-
гови и маскултурни комуникации са заложени «меката власт“ на потребител-
ското съблазняване и развлекателните шоу техники.

В епохата на глобализация и геополитическа конкуренция, инструмен-
тариумът на «меката сила» започва да се разглежда в качеството на важен 
властен ресурс [По: 5].
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ЗИГМУНТ БАУМАН: ПОСТФОРДИСТКАТА ВЛАСТ НА СЪБЛА-

ЗНИТЕ. Бауман противопоставя на съвременната епоха на лека, текуща съв-
ременност – епохата на „тежката съвременност“. Нейна ментална проекция 
е фордистският модел на света, основан на твърдо разделени йерархически 
функции. Свят на „завода на Форд“ с неговия пределен рационализъм, упра-
вленчески централизъм, «щателно разделение между проектиране и изпъл-
нение, инициатива и следване на указания, свобода и подчинение, новост и 
детерминация, свят на авторитети, лидери, законодатели, конструктори и кон-
трольори, експерти.

На смяна на фордизма идва обществото на потреблението – лекият 
постфордистски свят, пълен с безкрайни възможности за потребителски из-
бор. Този приятелски за потребителя лек свят не отменя авторитетите, а до 
безкрайност ги умножава. В резултат нито един от тях не е такъв дълго време.

Основни сили, организиращи живота на потребителя в лекото обще-
ство, са съблазните. Те са тази «мека сила», която насочва желанията на потре-
бителите към нови възможности за притежание на потребителски ценности. 
Ценностно-нормативното съдържание на потребителските желания постоян-
но се изменя под натиска на модата и общественото мнение.

Бауман обръща внимание на смяната на инструментите за властва-
не. Ако във фордистския свят главен способ за осъществяване на властните 
функции е била дисциплината, основана на подчинени на всеки висшестоящ и 
на висшата властна инстанция (Големият Брат), то в съвременния свят дисци-
плинарната власт се оказва разсредоточена и концентрирана в значителна сте-
пен в масмедиите. Именно те често дават на индивида ориентири в бързо ме-
нящите се модни тенденции и способи за идентификация. Екранните зрелища 
са приели властната функция на дисциплинарно форматиране на обществено-
то съзнание, ставайки едно от въплъщенията на „меката сила“. «Зрелищата, – 
пише Бауман, – идват на мястото на надзора, без загуба на дисциплинираща-
та сила на своя предшественик. Подчинението на стандартите (пластично и 
изящно адаптируемо подчинение на гъвкави стандарти) сега се достига чрез 
съблазън и изкушение, а не чрез принуда и се проявява в осъществяване на 
свободна воля, а не в следствие на външен натиск» [По: 3].

ДЖУДИТ БЪТЛЪР: ПСИХИКАТА НА ВЛАСТТА. Бътлър е основният 
автор в постмодерната кратология. Тя разработва нов подход към проблема за 
властта и субективността – теория за психиката на властта. Тя изследва меха-
низмите за задействане от вла стта на интимните чувствени преживявания на 
субекта (при вързаност, разочарование, меланхолия и др.), които в действител-
ност са форма на участие на субекта в своето собствено подчинение.

ДЖУДИТ БЪТЛЪР: ПАС ИОНАРНА ПРИВЪРЗАНОСТ. Ключово по-
нятие за Бътлър е понятието пас ионарна привързаност – характерно за субе-
кта чувство за привързаност към подчи нение. Човек не просто се нуждае от 
признание, той е зависим от властта за самото си формиране, което е невъз-
можно без ситуации на зависимост. Пример за това е формирането у детето 
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на чувство за привързаност към родителите. То не е акт на свободна воля, а 
пасионарна привързаност, която, от една страна е неизбежна и е неотменима 
конститутивна характеристика, и от друга страна е съставящ феномен за пси-
хиката на властта, от който той не може да се откаже.

Основен парадокс на механизма на пасионарна привързано ст е това, че 
психиката на властта функционира и тогава, когато субектът осъзнае, че тази 
привързаност му е била наложена и се стреми да се избави от нея. Резултатът е 
неизбежното само осъждане, което не означава осво бождаване от зависимост-
та, а обратното [1].

ДЖУДИТ БЪТЛЪР: СУБЕКЦИЯТА. Субекция означава процеса на 
формиране на субекта чрез властта. Субекцията е парадоксална форма на 
власт. Тя не е външна зависимост от властта, а усещане, че властта те форми-
ра отвътре. Властта не е само външна сила, определяща мястото на субекта 
в йерархиите, потискаща, субординираща сила, поставяща в зависимост и в 
подчинено положение. Тя е интерсубективна сила, представяща колективното 
безсъзнателно, намираща се в самия субект и установяваща неговата идентич-
ност (Фуко). Властта обезпечава самото ни съществуване и траекторията на 
нашите желания. Властта не само ни противостои, тя е дълбоко в нас. Властта 
се внедрява в нас, и, отслабени от нейната сила, ние интернализираме или при-
емаме нейните термини.

Субекция означава процеса на формиране на субекта чрез властта. Аб-
солютна свобода не съществува. Ние всички сме субекти, а субектът създава 
властта. Господарят не може без роб, но и робът не може без господар. Връзка-
та е по-силна от любовта. Човек може да бъде независим само ако предвари-
телно се подчини на установените правила [1]. 

Бидейки неизбежно част от едно общество, ние сме конституирани от 
него. Властта над и от нас не е нещо чуждо и „чудовищно“. За да бъдем себе си 
(субект), ние в крайна сметка трябва да сме страстно привързани към подчи-
нението [8]?

ДЖУДИТ БЪТЛЪР: МЕКАТА ВЛАСТ НА ДИСКУРСА. Тя се изразява 
във фундаменталната зависимост от дискурса, който ние никога не избираме, 
но който дава начало на нашата дейност и я поддържа.

Властта се реализира в дискурсите, които произвеждат ефекти на субор-
динация и идентификация на субектите. Чрез дискурса властта е интерсубекти-
вен инструмент за неговото подчинение и самоидентификация на субекта [1].

Бътлър коментира примера на Алтюсер: човек върви по улицата. В един 
момент полицай извиква: “Ей, ти!”. Човекът има избор: да се обърне или не. 
Той се чувства разпознат в призива на полицая, защото е обвързан с властта, 
в случая с полицията, по начин, по който възприема себе си като подчинен. 
Независимо дали е виновен за нещо или не. В съзнанието си човекът е длъжен, 
а това е съвестта му – подчинената му съвест [8].

По сходен начин ние зависим от очакваното и зададеното (нямаме сво-
бода), когато „изграждаме“ сво я та идентичност. Човек се нуждае от призна-
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ние като субект и това призна ние се осъществява в ефекта на субординация, 
производен от властта. Индивидът става субект само когато премине през 
процедурата на властната субординация. Вътрешното при е мане на властта и 
формирането на субекта (субекция) са взаимосвързани амби валент ни явле-
ния [1].

Човек се нуждае от признание като субект и това признание се осъщест-
вява в ефекта на субординация, производен от властта. Индивидът става су-
бект само когато премине през процедурата на властната субординация. Въ-
трешното приемане на властта и формирането на субекта (субекция) са вза-
имосвързани амбивалентни явления[6].

Най-фината форма на подчинението е изградената ни социално съвест. 
Именно тя ни казва каква роля имаме право и трябва да осъществяваме, на 
нея робуваме. Оттам и морал, етика, закони. Те са вкоренени посредством съ-
вестта. А това е по-дълбокият аспект на социалните действия – конституи-
рането на идентичностите. Идентичностите в механизмите на господство и 
подчинение, на власт.

В съвременната кратология концептът «мека власт» обикновено се ин-
терпретира от позициите на дискурсния анализ. Самият дискурс се разглеж да 
като главен инструмент и транслатор на «меката» властна сила. Властването 
посредством различни дискурси се разглежда като способ за ефективно ко-
муникативно въздействие, който внушава на субектите определен начин на 
мислене и поведение. Дис кур сите формират матрици от ментални фигури и 
знакови образи, приоритети на смис лови значения, думи, управляват ментал-
ното и символично пространство на кул ту рата [1].

ДЖУДИТ БЪТЛЪР: ДЖЕНДЪР И ВЛАСТ. ПЕРФОРМАТИВНАТА 
СУБЕКТИВНОСТ. Според Бътлър, дискурсът, разглеждан като «мека властна 
сила», е инструмент за производство на джендърна идентичност. Джендърът е 
дискурсивен конструкт (и ефект), формиран в определена система на властни 
отношения, породени от разпределението на социалните роли и статуси меж-
ду жените и мъжете. Той се изразява в система от нормативни предписания 
по отношение на външност, поведение и демонстрация на половата идентич-
ност – «перформация на джендъра» (перформативна субективност). Джендъ-
рът не е някакво автентично ядро на идентичността или нейна същност, нещо 
устойчиво и универсално, а е перформативна репрезентация, представяща 
това, което правим в дадения момент. Човек не е мъж или жена, а е такъв в 
степента, в която в момента се чувства мъж или жена.

Властта е дискурсивна практика, ментално конструираща различия, 
които отговарят на потребностите на субектите от самоидентификация и за-
крепват в масовото съзнание някакъв императив за неравенството на възмож-
ностите (джендърна асиметрия) [3; 4].

КЕНАН МАЛИК: АНТИ-БЪТЛЪР. Бътлър има много критици. Един 
от най-ярките е Кенан Малик. Самото заглавие е показателно: „Интелектуални 
шарлатани и академични ловци на вещици.“ Малик атакува основният тезис 
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на Бътлър – че всички ние сме конституирани в дискурс, във властови отно-
шения, и от този дискурс, от тези отношения, ние не можем да избягаме. Той 
пише: „Или, с думите на Бътлър: тъй като съм създадена от социални власто-
ви отношения, то никога не мога да избегна тези властови отношения, без да 
престана да съществувам. Никога не мога да поставя под съмнение системата 
по какъвто и да е разбираем начин, тъй като „властта винаги е вече тук‘“. Мога 
само да работя вътре в нея, да си издълбая някакво пространство, да обър-
на срещу самия него езика на подчинение, който ме държи в плен, за да се 
надсмивам над моя затвор, да нарушавам правилата, като се държа по малко 
по-различен, пародиен начин. Въпреки целия си заявяван радикализъм, поли-
тиката на Бътлър, също като онази на множество други пост-структуралисти, 
е политика на жеста, а не на промяната“ [2].

ВЛАСТТА И ЛИДЕРСТВОТО В ПОСТМОДЕРНИЯ СВЯТ. Успехът в 
управлението в постмодерните общества зависи от “талант, доверие и мека 
власт”.

Експертите по лидерството съобщават за повишен успех на това, кое-
то понякога се разглежда като женствен стил на лидерство. От гледна точка 
на половите стереотипи, патриархалният стил на ръководство е категоричен, 
конкурентен, автократичен и фокусиран върху командването на поведението 
на другите. Женският стил е кооперативен, участващ, интегративен и насочен 
към кооптиране на поведението на последователите. Когато жените са върве-
ли към върха на организациите със стереотипно мъжествен стил, те често са 
били наказани за това. Днес, с информационната революция и демократиза-
цията, изискващи по-голямо участие и интегративно лидерство, „женският“ 
стил се превръща в път към по-ефективно лидерство както за жените, така 
и за мъжете. Лидерството се вижда по-малко в героични пози на издаване на 
заповеди, отколкото в споделяне и насърчаване на участието на цялата орга-
низация, група или мрежа. Меката власт може да надделее над твърдата власт.

Има и други мнения. Меките лидери трудно се справят с трансформация 
в случаи на огромна съпротива или инерция. Макар, че насилието е в ущърб 
на ефективността на организациите, има случаи на „хулигани“, които често 
успяват: Стив Джобс и Бил Гейтс не са известни с меко докосване. По същия 
начин в политиката, твърдостта на Маргарет Тачър я направи по-ефективен 
премиер.

И докато някои изследвания съобщават, че макиавелизъм (дефиниран 
като манипулативно експлоатиращо и измамно поведение) е отрицателно свър-
зан с лидерството, други изследвания са установили положителна връзка [7].

ПОСТМОДЕРНОСТ И МЕКАТА ВЛАСТ. В постмодерното общество, 
където най-важни ресурси са експертните знания, новите информационни 
технологии, научно-производствените иновации, креативните практики, за-
кономерно се формира представа за обществото като «общество на знанието» 
и „информационно общество“ и се разработват различни представи за меката 
власт в него.

Меката власт в постмодерното общество
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В „обществото на знанието“ в качеството на мека власт се явяват знани-

ята от типа на know how, тоест компетентности във формата на опит и май-
сторство.

В теориите за информационното общество се акцентира на комуника-
тивните технологии на мека власт, които произвеждат и транслират не тол-
кова компетентности, колкото информационни опаковки на разнообразните 
контексти.

Дискурсът на обществото на знанието е близък до дискурса на Модерна. 
Дискурсът на информационното общество вече е дискурс на Постмодерна – 
дискурс на нарцисизма и шоуто, на съблазна на комуникативната интерактив-
ност, съблазна на многообразието на възможностите за саморепрезентация в 
информационните мрежи.

В постмодерното информационно общество основни инструменти за 
властно въздействие стават дискурсите на меката власт. Тези дискурси об-
разуват комуникативни полета и мрежи, които позволяват да се осъществи 
такова преформатиране на масовото съзнание, при което предложенията на 
властните инстанции се възприемат от субектите като вътрешен доброволен и 
свободен избор, като проява на собствена интенция към идентичност. В осно-
вата на фините въздействия от този род са механизмите на културно-индиви-
дуалистичния, пазарно-маркетингово и шоу-политически съблазняване [3].

МАРКЕТИНГ И МЕКА ВЛАСТ. Маркетинговата и информационна ре-
волюции поро диха особени комуникативни форми на мека власт – дискурси-
те на PR, публичните медиадискурси, дискурсите на шоу-политиката.

Разцветът на обществото на масовото потребление и масовата култура 
става възможен благодарение на мащабното приложение на заложената в мар-
кетинговите и мас-културни комуникации «мека власт» на потребителския 
съблазън и развлекателните технологии.

Развличай и властвай! – това е девизът на съвременната мека власт на 
масмедията, поп-културата, шоу-бизнеса, спорта и другите маркетингови ин-
дустрии, базирани на развлекателна стратегия.

Съединението на силовите механизми на властта с маркетинговите 
комуникативни практики на меката власт придава на властните структури 
устойчиво равновесие, гъвкавост и подвижност.

Същността на многообразните политики и практики на меката власт е 
дискурсивното управление на символните пространства на политиката. Тя е 
в тънкото и гъвкаво въздействие на менталните структури на масовото съз-
нание – обществени представи, предпочитания, увлечения, развлечения, удо-
волствия, преживявания, мечти, идеали, страхове. Тя притежава способнос-
тта да формира, удържа и възпроизвежда такива нематериални източници и 
видове легитима ции, като лоялност, съгласие, признание, идентичност, ими-
джева харизматичност, вяр но ст на бренда.

Към меката власт спадат комуникативните ресурси на властта – символ-
ната политика и политиката на идентичност.
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Под символна политика се разбира използването на символните ресур-

си на властта – определени способи на интерпретация на действителността с 
цел легитимация и заздравяване на конкретната конфигурация на властните 
отношения. Това е борба за налагане на легитимна визия на социалния свят. 
Това е и дискурсивна властова практика.

Символната политика на държавата като проява на меката власт на 
ниво ментално форматиране и опериране със смисли произвежда и поддържа 
символите на властта.

Идеята за «мека власт» като комуникативен ресурс за смислопроизвод-
ство получава концептуално развитие в различни теории за социална, нацио-
нална, гражданска и пр. идентичности. Меката власт е нематериален феномен, 
произвеждащ посредством символни форми и практики ментално и поведен-
ческо позициониране на субекта в разнообразни социални йерархии. Осъз-
наването, преживяването и признанието на идентичностите се съпровожда 
от доброволно включване на хората в комуникативното пространство на оп-
ределена общност води до формиране на отношения на солидарност, общи 
поведенчески и ролеви модели, а също стратегии за заемане на достойно място 
в социума.

Идентичността като ефект на «меката власт» сплотява хората в едно со-
лидарно социално цяло, което е основата за стабилизация на политическите 
институции.

Меката власт на идентичността е важен ресурс за макрополитическо 
строителство – консолидация, солидаризъм, самобитност, национална и кул-
турна самоценност, нация строителство (nation building), наднационална ин-
теграция.

Дискурсивните практики на меката власт най-активно се прилагат в 
бренд-имиджо вата PR-комуникация, насочена към моделиране на конкурент-
носпособни образи на конкретни институти и субекти посредством специа-
лизираните технологии на имиджиране, брен динг, реклама, медиен фрейминг, 
медиакултурен импринтинг и др. Структурни компоненти на дискурса на 
бренд-имиджева комуникация са стратегиите на позициониране, съблазнява-
не, ментално преформатиране, социеталност.

• Позициониране – процедури за индивидуализация на субекта, раз-
стройване на конкурентите, идентификация на субекта с моделни об-
рази.

• Съблазняване – използване на риторически похвати, визуални и ау-
диални емоционално-заразителни средства с цел доброволно ментал-
но присъединяване на публиката към моделни образи.

• Ментално преформатиране (в теорията за медиадискурса – прай-
минг) – внушаване на нов дискурс, в който доминират зададените мо-
дели на възприемане и интерпретация.

• Социеталност – достигане на лоялност и доверие спрямо носителя на 
символния образ посредством приписването му на такива социално 
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значими атрибутивни свойства, които водят до обществено съгласие 
[По 3; 4].
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КОНЦЕПЦИЯТА ЗА МЕКАТА ВЛАСТ
Иван П. Иванов

THE CONCEPT OF SOFT POWER
Ivan P. Ivanov

ABSTRACT: The text addresses the concept of soft power in political science and 
cratology. It causes free and voluntary obedience, the result of her own choice. It 
reaches its strategic objectives without recourse to external materialized violence 
and psychological pressure.
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Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 295/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

ВЛАСТ И ВЛАСТНИ ПРАКТИКИ. Властта е по същество спорното 
понятие. Поради своята неяснота и неуловимост тя генерира безкрайни спо-
рове за правилната му употреба и значение.

Най-цитираното и обсъждано определението на властта е на Робърт 
Дал през 1961 г.: „Властта е способността на „A“ да накара „B“ да направи това, 
което „B“ не би направил по друг начин“ [10].

Властта като капацитет за влияние може да бъде разграничена от влия-
нието като действително използване на властта – то е специфично поведение, 
което променя поведението или познанието.

В организационния анализ се прави разлика между позициите в струк-
турата на макрониво, които осигуряват потенциал за власт и на микрониво – 
тактиките в поведението на хората, за да използват тази власт [7].

ТАКСОНОМИИ НА ВЛАСТТА. От различни автори са били иденти-
фицирани множество властни стратегии, като са предложени няколко техни 
категоризации: директни – индиректни, силни – слаби, мъжки – женски, поз-
иционни – лични, твърди – меки. Тези разграничения въплъщават различни 
основополагащи принципи и не се припокриват. [6]

Най-известната таксономия на източниците (базите) на властта е на 
Френч и Рейвън от 1959 г. [5]. В първата таксономия базите са 5 – наградна, 
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принуждаваща, легитимна, референтна и експертна. По-късно (1965) Рейвън 
добавя информационната власт. Още по-късно в своя модел на междулич-
ностно влияние „власт-интеракция“ (1992) Рейвън разшири първоначална-
та таксономия до 11 източници на власт: принуждаваща и наградна власт са 
обособени в лични (personal) и безлични (impersonal) стратегии и легитимна-
та власт е разделена на четири стратегии: позиция (position), справедливост 
(equity), реципрочност (reciprocity) и зависимост (dependence).

Факторните анализи на тези единадесет бази, правени от автори като: 
Raven, Kos low sky, Sch warz wald, Elias, Loomis, Erchul, Ray, Allouf, е показал, че те 
могат да бъдат успешно интегрирани в две общи категории – твърди и меки 
бази. Две бази на властта натоварват двата фактора еднакво: легитимна пози-
ционна и лична наградна.

ПОЗИЦИОННА (ТВЪРДА) ВЛАСТ. Основава се на официалната по-
зиция на индивида в една организация и включва:

• Легитимна власт на базата на признаване и приемане на авторитета 
на дадено лице.

• Наградна власт на базата на способността да възнагради, наеме, ком-
пенсира, купи и договори.

• Принуждаваща власт на базата на способността да заплашва или на-
каже, шантаж, тормоз, понижаване в службата.

В разгърнатата класификация това са: безлична наградна (impersonal 
reward), лична и безлична принуждаваща (perso nal and impersonal coercion), 
легитимна позиционна, безпристрастна и реципрочна (legitimacy of position, 
equity and recipro city) власт [4; 5; 9].

ЛИЧНА (МЕКА) ВЛАСТ. Произтича от характеристиките или ли-
чността (присъщи качества) и комуникациите и включва:

• Експертна власт на базата на опита в дадена област, убеждаване.
• Референтна власт въз основа на чужда обич и възхищение, емоцио-

нално вдъхновение, харизматична атракция, пример, невербални ко-
муникации.

• Информационна власт на базата на знания или информация по тази 
тема – привличане и кооптиране.

В разгърнатата класификация това са: лична наградна (personal reward), 
експертна (expertise), референтна (reference), информационна (information) и 
легитимна зависима (legitimacy of dependence) власт [Ib.].

ТАКТИКИ НА ВЛИЯНИЕ. От своя страна тактиките на влияние често 
са категоризирани като твърди и меки в зависимост от това, дали водят до 
ограничение или облекчение на автономията на личните цели. [1; 7; 9] А. Виш-
невска, следвайки и други автори (Анцупов, Шипилов, Рубин, Пруйт, Ким) 
отделя и неутрални тактики. [1] Според нас те са разновидности на меките 
тактики.

ТВЪРДИ ТАКТИКИ. Свързват се с нанасяне на психологическа или 
физическа вре да, неблагоприятни или скъпоструващи последствия на опо-
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нента – реална или заплашваща. Към тях спада психологическият натиск – 
намиране на уязвими места и въз полз ване от слабостите; създаване на заплахи 
за Аз-концепцията на опонента, манипули ра не на чувството за страх, вина, 
неувереност и т.н. (агресивност или асертивност, леги ти ми ра не, изисквания, 
указания, заповеди, заплахи, ултиматуми, компромати, шантажи; психоло-
гическа редукция). Друга тактика е психологическото насилие: оскърбление, 
гру бост, негативна лична оценка, дискриминационни мерки, клевета, дезин-
формация, изма ма, унижение, брутален контрол на поведението и дейността, 
диктат в междуличностните отношения. Третата твърда тактика е на физиче-
ско насилие: превземане и блокиране на обекта, превземане и подчинение на 
субекта, унищожение на материални ценности, физи ческо въздействие, нана-
сяне на телесни повреди, причиняване на болка [1].

МЕКИ ТАКТИКИ. Свързани са с последствия, приложението на които 
е или благоприятно, или неутрално за другата страна. Прилагащият ги никога 
не действа открито и затова не рискува да го обвинят в нетърпимост, злост 
или провокация. Биват:

1. Прелъстяващи (изкушаващи) тактики. Прелъстяването е тип стра-
тегическо по ве де ние с цел въздействие на определена личност чрез възхва-
ляване на нейните дос тойн ства. Колкото по-малко прелъстителят е заинтере-
сован от успеха си (голяма властна дистан ция), толкова по-лесно го постига, 
защото поведението му скрива истинските му намерения и звучи достоверно.

Тези тактики са свързани с ласкателство (комплименти), демонстрация 
на дружелюбие, коректно обръщение, подчертаване на общото (съгласие с из-
казванията на другия), демонстрация на готовност за решаване на проблеми-
те, даване на необходима информация, вдъхновяващи апели, предложение на 
помощ, правене на услуги, извинения, молби.

2. „Раздуване на перата“. Тези тактики имат за цел да объркат другата 
страна и да отслабят съпротивителните ѝ сили – да се държиш по противопо-
ложен начин на действията на другата страна; да заставиш противника да се 
почувства или безотговорен, или некомпетентен.

3. Скрити укори. Чрез безобидни забележки за реални факти се засяга и 
разстройва другия. Механизмът на въздействието е предизвикване на терза-
ния и чувство за вина, водещо до компенсации. В много култури чувството за 
вина е извънредно силен фактор.

4. Неутрални тактики. Прилагат се, за да предизвикат другата стра-
на да намали своите претенции: консултация; потвърждение на правотата на 
своята позиция чрез фак ти, рационално убеждаване, молби, критика, предло-
жения; демонстративни действия с цел привличане на публичното внимание; 
позоваване на авторитет или формална норма; създаване на коалиции, съюзи, 
групи за поддръжка с цел усилване на своя статус.

ТЕРМИНЪТ «МЕКА ВЛАСТ». В кратологията (науката за властта) кон-
цептът «твър да власт» (hard power) е смислов антипод на soft power. Интер-
претира се като твърдост, устойчивост, непреклонност, праволинейност, хла-
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дност (нордически стил), грубост, «мускулен» силов натиск, израз на «мъжка» 
сила. Свързва се с насилие, потискане, принуда и господство. В политологията 
«твърдата власт» се свързва с военна, икономическа, административна, прав-
на принуда; натиск и диктат на външни сили; отстъпване и подчинение пред 
материалното и социално-статусно превъзходство.

Концептът «мека власт» (soft power) означава власт (мощ, сила, енергия) 
със свой ст вата на някаква «мека» материя – гъвкавост, пластичност, ненатрап-
чивост, ефимерност, чупливост, нежност, съблазнителност и даже женстве-
ност. Тя действа така, че субектите ѝ се подчиняват свободно и доброволно, 
като резултат от свой самостоятелен избор. Тя дос тига своите стратегически 
цели, без да прибягва към външно материализирано наси лие. Инструменти 
на влияние са интелектуални патерни, когнитивни съблазни, привлека тел ни 
идеи и символи, съблазнително визуални и звукови образи. Въздействието е 
на знаково-символично и идейно-ценностно ниво. Тя активизира стереотипи 
на обществено възприятие, привежда в действие архетипови образи и колек-
тивни представи. Използва психологически привлекателни за субекта инстру-
менти на влияние с цел незабележимо преформатиране в нужното направле-
ние на неговите ментални структури [3].

Меката власт зависи от способността за оформяне на предпочитанията 
на другите. Тя е свързана с нематериални активи – ценности, визия, легитимен 
морален авторитет, привличане, съблазън и личен пример. Хората са привле-
чени от други хора, както от присъщите им качества, така и от ефекта на тех-
ните съобщения. Емоционалното или магнетично качество се нарича харизма.

Меката власт е атрактивна власт. Ресурсите ѝ произвеждат тази атракция [9].
ДЖОЗЕФ НАЙ: МЕКАТА ВЛАСТ В ПОЛИТИКАТА. За пръв път по-

нятието „мека власт“, означаващо специфичен политически властен ресурс, 
започва да се употребява от американски политолог и специалист в областта 
на международните отношения Джозеф С. Най - младши (Joseph S. Nye, Jr.). 
Терминът е от 1991 г., но идеята е от 70те години на ХХ век [10].

Най обяснява «меката власт» чрез сравнение с традиционните «твърди» 
методи на политическо въздействие – въоръжено насилие, военно вмешател-
ство, икономически натиск, подкуп. Методът на « моркова и пръчката».

В противоположност, «меката сила» е способност за власт на основата 
на доброволното участие на съюзници, привлекателни политически имиджи 
и културни ценности, транс ли руеми от медиите. Тя се базира на споделени 
ценности. Меката власт възниква, когато страната привлича със своята кул-
тура, политически идеали и програми. То се проявява във въвличане в процес 
на сътрудничество без заплахи и поощрения. Масовата информация е един от 
най-важни те ресурси на «меко» влияние[3].

„Меката власт“ или способността да влияеш чрез убеждаване или при-
влекателност, е новата магия на международните отношения. Култивирането 
на способността за влия ние чрез атрактивността на институциите, култура-
та и политиката на дадена нация става един от най-важните нови лостове на 
между народ ния терен.
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Няма единна методология за измерване на меката власт. Най обяснява: 

„Властта е също като любовта, трудно е да се определи или измери, но това не 
я прави по-малко реална“[10]. Най-честите индикатори са: култура, полити-
чески ценности, външна политика, образование, бизнес и иновации. Тяхната 
комбинация дава възможностите за влияние върху предпочитанията и пове-
дението на другите [Ib.].

ЮРГЕН ХАБЕРМАС: ВЛАСТТА НА ДИАЛОГА. Своеобразна трактов-
ка на «меката сила» се съдържа в комуникативната теория за властта на Юрген 
Хабермас.

Властното действие е два типа: стратегическо и комуникативно. В стра-
тегическото действие едната страна въздейства на другата или чрез заплаха от 
приложение на санкции, или обещавайки материално възнаграждение за да я 
принуди да се подчини.

Комуникативното действие предполага интеракции, в които участници-
те съгласуват и координират плановете за своите действия с цел достигането 
на съгласие и признаване на значимостта на позициите на двете страни. Кому-
никацията е равноправна, основана на сътрудничество и съгласуване на инте-
ресите. Тя е под формата на особен преговорен про цес, в основата на който е 
принципът на консенсус – дискурсно изражение едновре мен но и на справед-
ливост, и на съгласие.

Съвкупността от условия, обезпечаващи комуникативния консенсус в 
хода на преговорите, е обозначена с понятието «етика на дискурса» – версия 
на «меката сила». Политиката, основана не на принудата, а на диалога, се нари-
ча делиберативна или диалогична.

Делиберативността е проявление на «меката сила», нагласа за социално 
сътрудничество, откритост, готовност за изслушване на разумните доводи на 
другите лица, добросъвестен обмен на мнения. Диалогът легитимира властта. [3]

СТИВЪН ЛУКАС: НЕЗАБЕЛЕЖИМАТА ВЛАСТ. През 1974 г. Стивън 
Лукас (Steven Lukes) предлага триизмерен образ на властта, който предполага, 
че „властта е най-ефективна, когато е най-малко забележима.“

Първото измерение на властта се основава на поведение, вземане на ре-
шения и видими конфликти. Това е традиционната „твърда“ власт.

Второто измерение на властта включва процеса на неявно и скрито взе-
мане на решение, разрешаване на конфликти и вземане под внимание на по-
тенциални проблеми.

Третото измерение на властта (приносът на Лукас) е контрол на политиче-
ския дневен ред, на процеса на вземане на решения, както и на латентните конфли-
кти. То е «силата да се оформят техните възприятия, когниции и предпочитания 
по такъв начин, че те да приемат ролята си в съществуващия ред на нещата». Лу-
кас добавя, че «властта е капацитет, а не упражняването на този капацитет» [10].

СЮЗЪН СТРЕЙНДЖ: МЕКАТА КООПТИВНА ВЛАСТ. Друг пред-
шественик на идеята за меката власт е концепцията за кооптивната власт (Co-
optive power) на Сюзън Стрейндж (Susan Strange).

Концепцията за меката власт
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Хегемонистичната власт има продуктивни, финансови, структурни, 

епистемни, военни и политически източници. Осъществява се чрез иденти-
фикация.

Твърдата власт има военни, икономически и политически източници. 
Осъществява се чрез принуда.

Меката власт има за източници културата, образованието, диплома-
цията и политиката. Осъществява се чрез кооптиране – процес на приемане 
в клуба от старите членове на нови членове на базата на изключителност и 
привиле гии. По този начин се гарантира не само традиция, но и хомогени-
зиране и възпроизвеж дане на идеи. Меката власт избира и кооптира хората, 
вместо да ги принуждава [9; 10].

СВЪРЗАНОСТ НА ВИДОВЕТЕ ВЛАСТ И ВЛИЯНИЕ. Твърдата и 
меката власт са свързани, защото те са двата аспекта на способността за въз-
действие върху пове де нието на други хора. Те понякога се усилват взаимно, а 
понякога си пре чат.

Тъй като меката власт е евтина, някои се изкушават да я прилагат вина-
ги. Но само тя рядко е достатъчна. И един мек лидер трябва да може да упраж-
нява твърда власт, когато е необходимо.

Меката власт не е добра сама по себе си, и то невинаги е по-добра, откол-
кото твърдата власт. Никой не обича да се чувства манипулиран, дори от мека 
власт. Като всяка форма на власт, тя може да се използва за добри или лоши 
цели и те често варират в зависимост от окото на наблюдателя.

Видовете власт са свързани един с друг и често се използват заедно. Не 
е детерминистична връзката между някои бази на властта и известни тактики 
на влияние, т.е., властимащите невинаги използват властта си и те могат да 
използват всяка база с различни тактики. Въпреки това, по-вероятно е влас-
тимащите да прилагат тактики на влияние, които са еднакви с базата на власт-
та си: твърдата тактика натиск например е по-вероятна за принуждаващата 
власт; мека тактика, като рационално убеждаване е по-свойствена за експерт-
ната власт [7].

Използването на източници на мека власт често е по-ефективно от из-
ползването на позиционни източници. Една от причините за това е, че хората 
са по-малко удовлетво ре ни от твърда власт. Твърдата власт може да се използ-
ва, за да влияе на хо  ра та да правят това, което се желае, но хората го правят 
само заради наградата или стра ха от наказание. Резултатът е отстъпване, но не 
и приемане. Тези стратегии са полезни за промяна на явното, видимо поведе-
ние, но не и за промяна на нагласи и убеж де ния; влияещият трябва да следи 
поведението, за да се гарантира, че резултатите са същите.

ПАРАМЕТРИ НА КОНТЕКСТА НА ВЛАСТТА. Приложението на 
властта и изборът на властна стратегия зависят от шест групи параметри.

1. Разпределение на властови ресурси: йерархични или разпръснати; със 
или без формална легитимност (авторитет); близки или дистантни отноше-
ния; вътрешни и външни ресурси; наличие на коалиции.
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2. Публично-частна ситуация: заинтересовани страни; мерки за заслуги; 

публичност; ограничения на процеса.
3. Последователи, усещащи нуждата от промяна: обективна оценка от 

лидера; разпределение на последователите.
4. Желание на последователите за участие: ниво на авторитарност; вре-

меви разхо ди; разпределение на експертността; новост на ситуацията или гру-
повщина; ниво на обуче ние; ниво на овластяване.

5. Криза (спешна заплаха): аналитична; оперативна; политическа работа.
6. Информационни потоци: формални и неформални системи; система за 

поддръж ка; система за дизайн [Моя преработка – И.И. Основата е взета от 9]
ОБРАЗОВАНИЕТО Е МЕКА ВЛАСТ. Образованието е власт – то е 

процес на тренировка – умът ни да мисли и да се научим да правим нещата по 
определен начин –символично насилие (Бурдийо).

За Най, образованието е основният канал за хората да достигнат до и да 
интегрират американските ценности – демокрация, равенство на шансовете, 
социална мобилност, свобода и отворено съзнание [10].

УМЕНИЯ ЗА МЕКА ВЛАСТ. Джоузеф Най посочва различни умения, 
присъщи за твърдата и меката власт. Според нас, всичките са характерни за 
меката власт, още повече, че представляват описание на качествата на тран-
сформационния лидер и лидера слуга, без Най да е споменал това [9].

• Визия е способността да формира и представи една вдъхновяваща 
картина на бъдещето. Визията трябва да бъде привлекателна за после-
дователи и заинтересовани страни, както и да бъде устойчива (баланс 
на идеали и способности).

• Емоционална интелигентност е самоусъвършенстване, дисциплина 
и способност за емпатия, която позволява на лидера да канализира 
личните си страсти и да привлече други хора. Тя определя вариациите 
на харизмата или личния магнетизъм при променящите се условия.

• Комуникация: с думи, символи и личен пример, убедителност за близ-
ки и далечни последователи.

• Организационен капацитет се отнася до възможността за ефективно 
управление на възнагражденията и потоците от информация, свърза-
ни с решенията, институции и бюрокрация.

• Политически умения – способност за тормозене, сплашване, купува-
не и сделка, манипулация и преговори (твърда власт), вдъхновение, 
посредничество, способност за изграждане и поддържане на коали-
ции и мрежи за доверие (мека власт).

• Контекстуална интелигентност – способността да се разбере една раз-
виваща се среда и да се възползва от тенденциите, коригиране на сти-
ла към контекста и нуждите на последователите.

Тези умения не трябва да се бъркат с уменията, необходими за ефектив-
ността на една добре управлявана организация. Ефикасноста е по-важна от 
ефективността [9].
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ИЗБОР НА ВЛАСТНА СТРАТЕГИЯ. Моделът на Шварцвалд и Коз-

ловски [11] приема, че изборът на властна стратегия е плод на рационални 
съображения и ситуационни ограничения. Изборът е рационален, тъй като 
лицето взема предвид наличността, приемливостта, разходите и ефективност-
та. По този начин, изборът включва риска.

ПРОФЕСИЯ И ИЗБОР. Наши изследвания от 90-те години на ХХ век по-
казват, че за учителите меките бази са по-влиятелни от твърдите [2]. Аналогич-
ни резултати получават и други [4] – учителите смятат за по-ефективни меките 
бази – информационната, експертна, легитимна и референтна власт, като ин-
формационната и експертната власт са двете най-ефективни бази. В цитираното 
изследване, твърдите властови стратегии имат нива 1,17 при мъжете и 1,45 – при 
жените, а меките – 2,14 при мъжете и 2,38 при жените, като SD е 0,5 – 0,7.

ВЛИЯНИЕ НА САМОЧУВСТВИЕТО. Личностната променлива само-
чувствие мо ти вира хората да използват различни властни стратегии. В общи 
линии, хората с ниско самочувствие имат голяма нужда от повишаване на 
имиджа си чрез използване на сила или негативни форми на влияние. Друга 
причина за прибягване към твърди стратегии от хора с ниско самочувствие 
е чувството на несигурност за своите способности. Те прибягват до такива 
стратегии, защото смятат, че би било трудно, ако не и невъзможно за тях да 
се промени отношението или поведението на друго лице чрез използване на 
меки стратегии като информация, идентифициране или експертиза. A инди-
видите с високо самочувствие са по-склонни да прибягват по-рядко до твърди 
стратегии. Като цяло, обаче сравнително малък процент от общата вариация 
се обяснява със самочувствието [Ib.].

ВЛИЯНИЕ НА ИНДИВИДУАЛИЗМА. По време на конфликтни ситу-
ации, при ограничени ресурси, членовете на групата стават враждебни към 
ин-груповите членове. Твърдите стратегии увеличават усещането за групова 
идентичност. В опит да повлияят на другите, хората, мотивирани от индиви-
дуалистичен интерес прибягват по-често до по-меки стратегии, а хората, мо-
тивирани от групов интерес – до твърди стратегии. В други изследвания [Ib.] 
се получават точно обратните резултати.

ВЛИЯНИЕ НА КУЛТУРАТА. Културата може да бъде причинна про-
менлива или да действа като модератор. В западните култури преобладаващи-
те норми насърчават използването на меки властни стратегии в социалните 
взаимодействия [8; 11].

ВЛИЯНИЕ НА ПОЛА. Възрастните се подготвят за бъдещите си власт-
ни роли в по-ранна възраст. Тези роли са резултат от обществени очаквания и 
социализация. Още в детството момчетата в сравнение с момичетата, правят 
по-голямо количество опити за доминиране като цяло и прибягват по-често 
до твърди (напр. принуда, агресия), а не до меки (напр. информация, опит) 
стратегии за властване. Момчетата са по директни, докато момичетата са по-
консултативен тип. Момичетата предпочитат меки (рационалност и зависи-
мост) пред сурови стратегии (принуда и реципрочност). [11]
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Многобройни опити са правени, за да се провери дали съществуват раз-

личия между половете в използването на властта в зряла възраст.
Жените и мъжете имат различни очаквания за собственото си поведе-

ние. Половите очаквания имат препоръчителен характер, което означава, че те 
изобразяват какви трябва да бъдат мъжете и жените.

Мъжете са склонни да предпочитат твърди (обикновено се определят 
като мъжествени) стратегии, като лична и безлична принудителна власт или 
различни изражения на легитимна власт, награда и обмен, пряка информа-
ция, самоувереност, отрицателна санкция, асертивност и експертност, докато 
жените прибягват повече до лични наградни, референтни и информационни 
стратегии, които са стереотипно определяни като женствени – безпомощност, 
непряка информация, сексуалност, ласкателство, похвала, лично влияние, 
компромиси [4; 6].

Силовите стратегии се възприемат като по-легитимни за мъжете, откол-
кото за жените, тъй като всичко друго се разглежда като нарушаване на свър-
зани с пола социални модели на поведение. Очакванията към мъжете са да са 
активни, конкурентни, дръзки, доминиращи и силни, а жените – нежни, слаби и 
предпазливи. Това се обяснява с по-ниските нива на властна мотивация при же-
ните, свързани с притежанието на по-малко власт в съвременното общество[4; 
6; 11]. Жените са по-склонни към трансформационен стил на лидерство, кое-
то се отнася до автопозициониране като модел за подражание и привличане на 
уважението и доверието на подчинените – основа за референтна власт [4].

Половите различия варират според социалните контексти: мъжете из-
ползват по-често твърди и по-рядко меки стратегии от жените, когато са с ни-
сък властен статус, докато в позиции висок властен статус не са установени 
значителни разлики между половете. Мъжете и жените не е задължително да 
имат противоположни предпочитания [Ib.].

Мъжете избягват меките стратегии – възприемани като признак на сла-
бост, защото това противоречи на широко разпространените стереотипи за 
пол. За да се запази (и възстанови) статусният образ, мъжете използват по-
директни и агресивни стратегии, стереотипно възприемани като „мъжки“, 
когато са в долна статусна позиция, но не и когато са в положение на висок 
статус. Жените, от друга страна, са свикнали с позиции с по-нисък статус и са 
по-склонни да отговарят на ситуационни сигнали на нисък статус и не пови-
шават употребата на такива стратегии[6; 8].

ИНТЕЛИГЕНТНАТА ВЛАСТ НА ПРАГМАТИЧНИТЕ ЛИДЕРИ. Ус-
пешните лидери използват по-интегративен и партисипативен стил, който 
поставя по-голям акцент върху меката власт на привличането, а не на твърда 
власт на командването. Това, което някога е било смятано за женствен стил на 
лидерство според половите стереотипи, е станало по-ефективно и за мъжете, 
и за жените лидери.

Различни групи и организации могат да изискват различни видове ли-
дери на различни етапи. По-голямо внимание към контекста може да добави 
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гъвкавост на лидерството, което е необходимо за успех във всички нива на 
групи и организации. Много лидери използват двата стила по различно време 
в различни контексти.

Твърдата и мека власт се допълват. Ето защо най-важното умение за ли-
дерите ще бъде контекстуалната интелигентност, която им позволява успешно 
да съчетаят твърда и мека власт в интелигентна власт (smart power) в различни 
контексти. Мъвхорд и Ван Дорн описват такива хибриди като „прагматични 
лидери”[9].
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МОРАЛЪТ НА ЛИДЕРА-СЛУГА
Иван П. Иванов

THE MORALITY OF SERVANT-LEADER
Ivan P. Ivanov

ABSTRACT: In the text are presented the Concept of the Servant Leadership by 
Robert К. Greenleaf – one of the few theories and practices morally committed 
leadership in which the leader cares about the welfare of his followers.
KEYWORDS: Servant Leadership, Servant-Leader, Power, Morality

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 295/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

ЛИДЕРСТВО, ЦЕННОСТИ И МОРАЛ. Функционирането на органи-
зацията зависи от качеството на лидерството; качеството произлиза от мора-
ла, на който то се основава (Ч. Барнард).

Етиката на лидерите има значително влияние върху техните организа-
ции. Хората по цял свят искат техните лидери да бъдат етични. Изследване на 
лидерите на Kouzes и Posner със 75 000 души по света за това, което те търсят в 
лидера показва, че с най-висок ранг през целия 20-годишен период на изследва-
нето е „честност“. Хората искат да следват някой, който е честен и принципен.

Докато много проучвания са фокусирани върху лидерството, малко 
са фокусирани върху лидерската етика. [9] Изненадващият факт е, че много 
теории за лидерството разработват поведението и уменията на лидерите без 
споменаване на моралния контекст. Те са насочени към умения или техники, 
предназначени да накарат другите хора да направят нещо, като тези умения 
или техники могат да се използват за добро или за зло. Например, и Ганди, и 
Хитлер са трансформационни лидери. [1]

СЕРВАНТ-ЛИДЕРСТВО И ЕТИКА. В някои публикации правят раз-
лика между философия на лидерството (например „лидер-слуга“ или „етично 
лидерство“) и теория за лидерството (например функционални и ситуацион-
ни теории). Философиите визират ценностите на лидерството, докато теории-
те – ефективността. Сервант-лидерството е различна лидерска концепция. То 
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е акцент върху ценности и етика. Лидерите-слуги демонстрират личен морал и 
почтеност, както и насърчаване на морално мислене и поведение сред колеги-
те си. Ценностите и етиката са вградени в основата на оперативните принципи 
на организацията. [1]

ДВА МОДЕЛА НА ЛИДЕРСТВО: „ВЛАСТ“ И «СЛУЖЕНЕ». Целта на 
лидерството по модела „власт“ е придобиване и се основава на натиск, мани-
пулация и принуда, за да се накарат хората да правят нещо.

Има някои сериозни недостатъци за модела на властта.
Първо, моделът на властта се съсредоточава върху властващия. Властта 

е самоцел. Не е морално съдържанието, не е морална целта на дейността.
Второ, моделът на властта насърчава конфликтите за власт. Хората ис-

кат да бъдат лидери, борят се за власт и се оказва, че и други хора също правят 
това. Съвсем скоро, лидерите гледат на другите като на съперници, времето им 
е посветено на борба за власт, а не на проблеми.

Трето, моделът на властта определя за успех и успешен този който е при-
добил по-голяма власт, а не този, който привнася най-много за организацията 
или общността.

Други проблеми с властта се отнасят до самия лидер. Хората, които тър-
сят властта често са неподходящи за лидери. Те се фокусират върху това, което 
те искат, а не това, което другите хора искат и губят връзка с хората, които се 
очаква да обслужват. Те могат да останат на власт дори пренебрегвайки нуж-
дите на тези, които те обслужват. Те никога не могат да получат достатъчно 
власт. Стремежът към властта става един вид пристрастяване или заболяване. 
Те винаги искат още. Това лесно води до духовна корупция и нещастен живот.

Лидерът-слуга просто служи на другите. Мисията му е да се определят и 
задоволят нуждите на другите. Лидерите-слуги обикновено са организатори, 
координатори, лечители, партньори и строители на коалиции.

Има и друга голяма разлика между модела на лидерство „власт“ и моде-
ла „служене“. Моделът „власт“ предполага йерархия. В модела „служене“ йе-
рархията не е много уместна. Всеки може да се идентифицира и да отговори на 
нуждите на другите. Всеки може да откликне на призива да бъде лидер-слуга.

Може би най-простият начин да се сравни модела „власт“ и модела 
„служене“е това: моделът „власт“ се стреми да получи, а моделът „служене“ – 
да даде. И когато давате, ще получите нещо в замяна – много смисъл и удовлет-
ворение. [6; 7]

ЛИДЕР И СЛУЖЕНЕ. Служенето и лидерството понякога се разглеж-
дат като противоположности, лидерите-слуги често са неразбрани и може би 
подценявани. Те лидерстват по начин, който се съобразява с потребностите 
на хората, а не като лидер, който прави независими решения, които определят 
действията на групата. Особено в неясни ситуации, по-силното чувство на по-
следователите за сигурност идва от работата с лидер, който е структуриран.
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Лидерите-слуги може първоначално да изглеждат наивни и слаби, защо-

то нашите лидери традиционно са били представяни като „силни, загадъчни, 
сдържани, мъдри и всемогъщи“. За разлика от други лица, първо са служите-
ли, които стават лидери, а не са лидери, които избират да правят услуги.

В изследвания на сервант-лидерството, думите, с които се описва слу-
женето варират от „добронамерените грижи за другите“ до „репресивно роб-
ство“. Често служенето се разглежда опетнено от егоистичните мотиви или 
вътрешните нужди на този, на когото се служи. [3]

МОРАЛ НА ЛИДЕРА-СЛУГА. Лидерът-слуга счита себе си на първо 
място попечител, а не господар или диктатор. Той не е просто човек, който 
върви напред, а служи на своите подчинени, които на свой ред изпълняват 
своите задължения служейки на други хора и приемайки техните услуги.

Лидерът, служещ на другите хора се отказва от личните си моментни 
интереси заради интересите на околните; той им помага да растат и да се раз-
виват, предоставяйки им възможности за удовлетворяване на материалните 
и духовните им потребности. Такива лидери поставят над всичко служенето 
на сътрудниците, потребителите и обществото в цялост. Смисълът на техния 
живот е служенето на хората и разкриването на техния потенциал.

Неговата ръководна роля се свежда до това, да помага на хората да дос-
тигат поставените цели. Вместо да чака докато някой друг направи нещо за 
него, лидерът-слуга излиза напред и прави всичко необходимо, особено, ако 
това касае благополучието на хората. Истинският лидер-слуга не е привързан 
към привилегиите. Напротив, колкото повече заслуги и привилегии има, тол-
кова по-скромен и отговорен става. Истинският лидер-слуга винаги знае как 
да използва властта за да достигне поставените цели и увеличената си отго-
ворност за това.

Лидерът-слуга се стреми към духовен ръст. Когато му оказват някаква 
услуга, той започва още по-добре да служи на другите. Колкото по-големи въз-
можности и влияние има, толкова повече ги използва за служене на другите и 
затова той винаги остава на власт.

Лидерът-слуга е добър слушател; той умее да съпреживява и постоянно 
търси начин да възстанови отношенията, ако са разрушени в резултат на кон-
фликти. Лидерът–слуга е прекрасно осведомен за случващото се около него. 
Той умее убедително да говори, способен е да доведе своите идеи до другите и 
постоянно укрепва своята общност. [1]

Лидерът-слуга издига отношенията между ръководител и подчинени на 
още по-високо ниво в сравнение с лидера-разпоредител.

В последните години значително нарасна интересът към лидерите от 
този тип, тъй като сега се отделя много внимание на концепциите за овлас-
тяване (предаване на властните пълномощия), участие на сътрудниците в ре-
шението на корпоративните проблеми и създаване на атмосфера на взаимно 
доверие.[Ib.]
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ДЕСЕТ МОРАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛИДЕРА-СЛУГА. Опи-

сани са от Джон Фейвърс (Бхакти Тиртха Свами) [Ib.]
1. Лидерът-слуга изпитва дълбока любов към хората. Той съчувства 

на страданията на другите и е искрено загрижен за тяхното благополучие. Той 
цени властта, влиянието, парите и ресурсите на организацията, но не счита че 
ги притежава; просто осъзнава, че без тях е невъзможно да достигне нужната 
продуктивност. Той иска да ги използва за благото на подчинените си.

2. Лидерът-слуга дава на хората чувство за щастие и защитеност. Го-
ляма част от хората са в постоянно безпокойство и се чувстват незащитени 
и нещастни. Лидерът-слуга разбира техните чувства и не допуска те да стра-
дат. Той постоянно проучва нуждите на хората. Ако между тях възникват 
конфликти, той се стреми да ги потуши, умее да избягва проблеми. Способ-
ността на лидерите да вдъхновяват работниците и да създават здрав екипен 
дух практически напълно зависи от тяхната удовлетвореност от живота и 
работата.

3. Лидерът-слуга създава устойчиви ценности. В Африка има послови-
ца: макар, че ние считаме, че сме получили настоящето в наследство от нашите 
предци, в действителност ние сме го взели назаем от нашите потомци. Лиде-
рът-слуга осъзнава необходимостта от изменение на старите парадигми, кои-
то вече не работят. Той е застъпник на идеята за устойчивото развитие – да се 
живее така днес, че да оставим на своите потомци ресурси, които са били под 
негов контрол. Той не се интересува от личния си успех или бързия, но крат-
котраен успех на подчинените. Той се вдъхновява от големи цели и се стреми 
към значителни и устойчиви резултати.

4. Лидерът-слуга е философ. Той винаги се стреми към истината – ре-
лигията, етиката, ценностите и, в крайна сметка, към всичко вечно. Той в ня-
каква степен е философ, опитващ се да разбере смисъла на нещата, без да се 
спира от никакви трудности и препятствия. Търсенето на истини е желание 
да се задават въпроси, които позволяват да се види картината в цялост и да се 
видят последствията от всички наши постъпки.

5. Лидерът-слуга ръководи отвътре. Той постоянно работи над своя 
характер. Добрият характер или вътрешната цялостност е източник на могъ-
щество. Лидерът трябва да е образец, както в думите, така и в делата.

6. Лидерът-слуга е ориентиран към принципи. Концепцията за ли-
дера-слуга е универсална и е необходима на всяка култура. Нейната етика се 
основава на принципи – естествени абсолютни, а не относителни правила, 
универсални закони, влияещи благотворно на всички, тъй като създават ат-
мосфера на взаимна отговорност и доверие.

Стивън Кови дава едно от най-добрите определения на моралните прин-
ципи: «Принципите не са изобретени от нас или от обществото; това са закони 
на вселената, отнасящи се както до човешките отношения, така и до организа-
циите. Те са част от човешкото битие. В качеството на пример може да се при-
ведат такива понятия, като честност, искреност, справедливост, цялостност, 
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доверие и вяра. Тези качества пораждат стабилност и постоянство. Тяхното 
отсъствие води до разпад и разрушение».

Извънредно важно е да се развива в хората състрадание, безкористие и 
любов, тъй като те са по-важни от външните успехи и продуктивността. Ако в 
колектива има добри, принципни взаимоотношения, успехът ще дойде.

7. Лидерът-слуга притежава широка и перспективна визия. Лидерът 
трябва да има проницателност и мощно въображение, за да прецени как по най-
добър начин да използва ресурсите на организацията. Неговото балансирано ми-
слене е способно да реши множество социални, икономически и други проблеми.

8. Лидерът-слуга наема хората в съответствие с техните склонности. 
Склонностите на човека се определят от състоянието на неговото съзнание, 
професионални възможности и духовно развитие.

Лидерът-слуга разбира, че всеки човек има свой характер, привички, 
потребности и желания. Затова той търси за всеки тази дейност, която е ес-
тествена за него, за да работи с вдъхновение. Той се старае да удовлетвори по-
требностите, а не желанията. Удовлетворението на потребностите (особено от 
себереализация и себепознание) носи на хората удовлетворение, а изпълне-
нието на желанията – не.

9. Лидерът-слуга умее да възлага работа и да делегира пълномощия. 
Организацията действа ефективно, ако нейните членове чувстват, че играят 
важна роля при достигането на успехите и тази роля е точно определена. Това 
е възможно благодарение на делегирането, което може да е линейно (йерар-
хично) или матрично (в съответствие с квалификацията за конкретната зада-
ча). Отговорността, обаче не може да бъде делегирана. Тя е на лидера. Делеги-
рането поощрява стремежа към квалификация, тъй като хората поемат лично 
отговорност за изпълнението на задачата.

Доброто делегиране предполага съвместно обсъждане и ясно определе-
на задача.

Някои лидери избягват делегирането, тъй като се страхуват от загуба 
на власт, контрол или статус или че ще ги помислят за ниско квалифицирани. 
Други се страхуват от грешките на подчинените и затова предпочитат всичко 
да правят сами.

10. Лидерът-слуга оставя след себе си култура на високо качество и 
майсторство. Всеки лидер-слуга трябва да остави след себе си последователи 
(приемственост на лидерството). Той обича хората и иска да им помогне да 
вървят по неговия път използвайки пари, власт и други ресурси за тяхното 
благо. Той иска да им помогне да се чувстват щастливи и защитени, да се ценят 
един друг, да развият качествата на лидер-слуга.

Лидерът-слуга иска неговата философия и житейска визия да се развива 
и разпространява и да служи за източник на вдъхновение за другите. Той знае, 
че вдъхновените последователи ще вдъхновят и други за сътрудничество.

Лидерът-слуга оставя след себе си богато наследство благодарение на 
следните качества:
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• Способност за реструктуриране: умение за приспособяване към из-

мененията – технологични и свързани с конкуренцията.
• Способност правилно да разпределя средствата и да установява при-

оритетите.
• Способност за препроектиране, отстраняване на излишества, ефек-

тивност.
• Способност постоянно да задава въпроса: «На какво трябва да отделя 

по-голямо внимание и с какво трябва да се занимавам по-малко?»
Лидерът-слуга създава около себе си такава атмосфера, която неизбежно 

поражда последователи, а също носи благо на членовете на организацията. [Ib.]

ПРИНЦИПИ НА ЕТИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ЛИДЕРА-СЛУГА. 
Това са четири оперативни принципа, които водят лидера-слуга в ежедневно-
то вземане на решения. Тези принципи не са само етични, те също са ефектив-
ни, защото те подкрепят висока производителност и изключителни организа-
ционни резултати.

1. Служете на хората. Служенето на другите е етично, защото това е 
уважение към нуждите на другите и е опит да помагаме да се отговори на тех-
ните нужди. То също е ефективно – когато са задоволени нуждите на колегите 
и клиентите, те могат да работят на по-високи нива.

2. Помогнете на хората да се развиват. Това означава зачитане на по-
тенциала на всеки и признаване важността на личностното израстване и удо-
влетворението от работата. В организацията хората са най-важният ресурс. 
Когато хората растат, качеството им расте. Когато качеството им расте, капа-
цитетът на организацията расте. Когато капацитетът на организацията се раз-
раства, организацията може да обслужва по-добре клиентите си.

3. Прогнозирайте. Трябва да използвате информация и интуиция, за да 
видите какви нови тенденции и събития могат да определят бъдещето. Лидер, 
който не упражнява далновидност може да не успее да се адаптира към проме-
ните и може да доведе своята организация до беда.

4. Грижете се за всички, които организацията докосва – служители, 
клиенти, партньори, кредитори, акционери и общности. [9]

СЕРВАНТ-ЛИДЕРСТВО И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГО-
ВОРНОСТ. Лидерите-слуги участват в Движението за корпоративна социал-
на отговорност (КСО) през последните 50 години. Днес има над 10 000 кор-
поративни участници и други заинтересовани страни от над 145 страни-най-
голямата доброволна инициатива за корпоративна отговорност в света.

Това е етическа и бизнес концепция, според която фирмите интегрират 
доброволно устойчиви и социално отговорни политики в областта на човеш-
ките права, труда, околната среда и борбата с корупцията в своите бизнес дей-
ности във взаимодействие с всички заинтересовани страни (Зелената книга на 
Европейската комисия, 2001).
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Приложението на КСО е свързано със социално отговорен корпорати-

вен мениджмънт. Той има вътрешни и външни измерения.
Дейности, насочени навътре към организацията: управление на чо-

вешките ресурси (професионално образование и опреснителни курсове за 
служителите, подобряване на процеса на комуникация и информираност); 
възлагане на повече отговорности и ангажиране на служителите, баланс меж-
ду работа, семейство и свободно време; подпомагане на равенството между 
половете – равни възможности за заемане на отговорни длъжности и за за-
плащане; здраве и безопасност по време на работа (анализ и оценка на риска, 
дефиниране на политиката за здраве и безопасност, предотвратяване на ин-
циденти, здравето и безопасността като критерии при закупуването на стоки 
и услуги); управление на екологичното влияние и природните ресурси: нама-
ляване на консумацията на енергия и използване на възобновяеми енергии и 
материали; закупуване (избор на доставчици) на екосъвместими материали и 
ресурси; управление на отпадъците (напр. рециклиране); получаване на соци-
ални и екологични сертификати; разработване на устойчив баланс; разрабо-
тване на Кодекс за поведение.

Дейности, насочени навън от организацията: подкрепа на културни, 
спортни и инициативи за социална помощ; партньорства с местни субекти по 
проекти специфични за КСО – местни общности, бизнес партньори, достав-
чици и консуматори; права на човека; глобални екологични проблеми.

ПРАВИЛА НА ЛИДЕРСТВОТО БЕЗ ТИТЛА. Робин Шарма е автор на 
концепцията „лидерство без титла“, което всъщност е вариация на идеите на 
сервант-лидерството. В своята книга „Лидер без титла. Съвременна притча за 
истинския успех в живота и бизнеса“ [2], той формулира правилата на този 
вид лидерство:

Пет правила, зашифровани в думата IMAGE (ОБРАЗ): Иновации 
(Innovation); Майсторство (Mastery); Автентичност (Authenticity); Мъжество 
(Guts); Етика (Ethics).

Пет правила, зашифровани в думата SPARK (ИСКРА): Говори искрено 
(Speak with Candor); Правилно поставяй приоритети (Prioritize); В неприят-
ностите се крият възможности (Adversity Breeds Opportunity); Практикувай 
отговор, а не реакция (Respond Versus React); Изказвай похвали на околните 
(Kudos for Everyone).

Пет правила, зашифровани в думата HUMAN (ЧОВЕК): Полезност 
(Helpfulness); Разбиране (Understanding); Непринудено общуване (Mingle); 
Развлечение (Amuse); Грижа (Nurture).

Пет правила, зашифровани в думата SHINE (СИЯЙ): Ясна визия 
(See Clearly); Здравето е богатство (Health is Wealth); Вдъхновение (Inspiration 
Matters); He пренебрегвай семейството (Neglect Not Your Family); Усъвършенс-
твай стила на своя живот (Elevate Your Lifestyle).
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ЗАКОН НА ВЗАИМНОСТТА. Шарма цитира един от най-известните 

етически закони като закон на лидерството без титла: „Това е един от най-
мощните фактори в човешките взаимоотношения. Когато ти искрено по-
магаш на хората, те също искрено се стараят да ти помогнат. Когато ти 
се раздаваш заради сътрудника, този сътрудник започва да се раздава заради 
теб. Такава е човешката природа. Помогни на човека да постигне успех и той 
ще ти помогне за твоя успех. Но преди човека да ти протегне ръка, ти си 
длъжен да докоснеш неговото сърце. Постарай се да запомниш, че лидерите 
без титла помагат на хората да постигнат в екип повече, отколкото могат 
да постигнат сами. Това е ключов момент. И още помни: лидерът без титла 
винаги прави първата крачка. Не чакай другият да направи първата крачка, 
пътят прокарваш ти.

Винаги давай на другите това, което сам най-много би желал да полу-
чиш. Това е едно от най-ценните правила, на които аз мога да те науча. Ако 
искаш поддръжка, оказвай поддръжка на другите. Ако искаш благодарност, 
благодари на хората. Ако искаш уважение, ти трябва да го проявиш първи. И 
тогава то ще се върне при тебе. Дай – и ще получиш.

И още нещо, никога не забравяй главната идея за това, че най-добрият 
способ да събудиш в твоите сътрудници вроденият им лидерски потенциал 
е самият да им служиш за пример за лидерство. Аз съм уверен, че ти си слу-
шал много пъти това наставление, но искам пак да го повторя, тъй като то 
действително е много важно.

Да служиш за пример за лидерство е един от най-силните инструменти 
на позитивното влияние върху хората.“ [Ib.]

ВЛАСТ И АВТОРИТЕТ НА ЛИДЕРА В ХРИСТИЯНСТВОТО. Има 
седем гръцки думи, които са преведени като „власт“ или „авторитет“ в Новия 
Завет. Две, които имат особено значение са „Dynamis“ (обикновено се пре-
вежда като „власт“ или „велико дело“) и „Exousia‘‘ (обикновено се превежда 
като „авторитет“).

Власт и авторитет може да работят самостоятелно или едновременно. 
Човек може да има правото, но не и способността да влияе на другите или въз-
можност, но не и правото да го направи, или и двете – способността и правото 
да го направи.

Властта не е нито положителна, нито отрицателна по същността си – 
това как се използва я прави положителна или отрицателна.

Иисус Христос е имал както правото (авторитет), така и способността 
(власт) да постигне целите Си. [5]

ХРИСТИЯНСТВО И СЕРВАНТ-ЛИДЕРСТВО. Християнството е ор-
ганично свързано с концепцията за лидера-слуга. Моделът за християнско ли-
дерство е лидерът-слуга. Това е философия, набор от ценности, както и поре-
дица от ежедневни практики.
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Тези форми на власт, които включват авторитарен контрол и манипули-

ране на последователите, за да се постигнат целите на лидера и организацията, 
са възпрепятствани от Христовото учение.

Фокусът върху качеството на опита на последователите като мярка за 
ефективност на християнското лидерство означава, че християнските лидери 
и християнските организации трябва да бъдат свързани с благополучието на 
последователите. [4]

Иисус Христос ясно разграничава модела на лидерство «власт» и модела 
«служене» и учи своите последователи да бъдат лидери-слуги.

В действителност, неговото учение по тази тема е може би най-ранната 
концепция за сервант-лидерство в историята.

Концепцията за лидера-слуга е широко застъпена в рамките на христи-
янската църква, за да опише лидерство, което отговаря на учението на Хрис-
тос, в рамките на светската теория за лидерството терминът „трансформа-
ционно лидерство“ е по-широко разпространен. Сервант-лидерството е модел 
за служене в Църквата. [4; 5]

Много християни наистина вземат тези думи присърце и стават лидери-
слуги. [7]

От християнска гледна точка, L.Ford определя трансформационните ли-
дери като тези, които могат да ни дадат възможност да погледнем отвъд нашите 
тесни и често егоистични хоризонти, да ни дадат възможност да бъдем повече, 
отколкото сме били … [и които] се лишават от своята власт и я инвестират в 
своите последователи по такъв начин, че другите са овластени. Исус може да се 
разглежда като идеален пример за трансформационен лидер и лидер-слуга. [4]

СЕРВАНТ-ЛИДЕРСТВО И ЕКИПИ. Гринлийф навсякъде се застъпва 
лидерски екипи, които той нарича „съвети от равни“. Членовете на екипа са 
равни, това означава, че всеки член на екипа е също толкова важен за пости-
гането на задачите на екипа. Индивидите са избрани за екипа според техния 
произход, опит, знания или прозрение, а не заради техните титли и звания или 
позиции в организацията. Ръководителят на екипа е „пръв между равни“, еки-
пите не са йерархически в начина им на действие. Членовете на екипа могат да 
допринесат с идеи за всеки аспект на задачата, дори ако е извън ежедневната 
им сфера на отговорност. Всички идеи се взимат на сериозно. Никой индивид 
не трябва да е експерт, екипът като цяло е експертът.

ЕТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА ЛИДЕРИ-СЛУГИ. Бъдещите лидери 
получават етична основа – ценности, добродетели и морал от техните семей-
ства, църква, училище и пр. Но когато става въпрос за обучение за лидерство, 
те не могат да научат нищо за етиката на лидера.

Идеите на Гринлийф са изключително важни за работата на педагозите, 
които по презумпция трябва да служат и помагат на учениците и студентите 
да учат и да растат.
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Гринлийф е притеснен за това, което той нарича „криза на лидерство“ – 

колежите и университетите не подготвят младите хора да лидерстват. Това е 
следствие от факта, че през 70-80-те години на ХХ век в академичните сре-
ди имаше мнозина, които са против лидерството, защото то се свързваше със 
злоупотребата с власт от лидерите.

Гринлийф казва, че има три вида власт – принудителна власт, манипу-
лативна власт и власт на убеждаването. С последното той има предвид про-
цес, който не включва принуда или манипулация. За да е ефективна властта на 
убеждаването, институцията трябва да има голяма мечта. Той казва: „… Ин-
ституциите функционират по-добре, когато идеята, мечтата, е на преден план, 
и лидерът се разглежда като слуга на идеята. Не „Аз“ – лидерът е който движи 
тази институция; това е мечтата, великата идея … идеята обединява хората в 
общи усилия, а не харизмата на лидера… вярата на лидера в мечтата привлича 
последователите и му дава подкрепа“.

Гринлийф смята, че най-добрата подготовка на млади лидери в универ-
ситетите ще дойде от академичния състав на факултета, който ще се посвети 
на тази цел. Сервант-лидерството изисква не преподаване, а създаване на сре-
да за студенти, които са се посветили на него. Те се учат и израстват чрез ини-
цииране и провеждане на проекти за служене, както и чрез участие в стажове 
в настоятелства или съвети на директорите. [8]

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МИСЛИ НА ROBERT K. ГРИНЛИЙФ
• Добрите лидери трябва първо да станат добри слуги.
• Нищо не се случва без мечта. За да се случи нещо наистина страхот-

но, трябва да има много голяма мечта.
• За вземането на едно решение рядко е налице 100% от информацията, 

необходима за едно добро решение, без значение колко дълго ще чакаме 
да се събере. И ако някой чака твърде дълго, той вече има различен 
проблем и трябва да започне всичко отначало. Това е най-ужасната 
дилема на колебливите лидери.

• Единственият тест на лидерството е, че някой ви следва.
• Най-добрият тест като лидер е: подчинените ви растат като лич-

ности; те стават по-здрави, по-мъдри, по-свободни, по-самостоя-
телни, по-вероятно е самите да се превърнат в лидери.

• Любов без смях може да бъде мрачна и потискаща. Смях без любов 
може да бъде подигравателен и отровен. Заедно те правят величието 
на духа.

• Морален авторитет е друг начин да се определи сервант-лидерство-
то, защото той представлява реципрочен избор между лидер и после-
довател. Ако водачът е принципен, той ще има морален авторитет. 
Ако последователят е принципен, той ще последва лидера. В този 
смисъл, и лидерите, и последователите са последователи. Защо? Те 
следват истината. Те следват естествения закон. Те следват прин-
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ципите. Те следват една обща, уговорена визия. Те споделят ценно-
стите. Те се доверят един на друг.

• Христос е казал: „Съботата е направена за човека, а не човек за събо-
тата“, по същия начин институциите трябва да служат на хората, 
а не обратното.
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НАЧАЛО И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНАТА 
ДЕВИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „МАРИЯ ЛУИЗА“  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 1900–1901 г.
Илиана Т. Димитрова, Мария Д. Боева

ABSTRACT: State Secondary school for girls „Maria Louisa“ Varna was opened 
in 1898/99 academic year. It was built at the site of the former Turkish bar-
racks in project provided by the Belgian Minister of Education of the Bulgarian 
minister – from Varna Georgi Zhivkov. Grade school girls existed in the era of 
Ottoman rule became the State Secondary School for Girls. The initial period of 
development of the Varna State Secondary School for Girls is characterized by 
frequent changes that occur in relation to the degree and nature and the school. 
Despite the difficulties the school stands as one of the main cultural centers in the 
city and across Eastern Bulgaria, it plays an important role in the advancement 
of girls ‚education. There have studied pupils from the town of Varna Dobrudzha 
and other parts of the country. The building of the girls‘ school has 2 floors. The 
number of teachers is different over the years in accordance with the school’s 
needs and the number of female students. In the beginning the number of the 
teachers is two.
KEYWORDS: students, education, learning process, discipline subjects.

Държавната девическа гимназия „Мария Луиза“ е разположена свободно 
в голям квартал в град Варна, богато озеленен. По план тя е развита около обши-
рен квадратен двор с едностранно застроени класни стаи. Коридорите са добре 
осветени, но тесни. Обемно тя е добре разрешена със силно подчертана сред-
на надвишена част. Крилата завършват с ъглови резалити, утежнени с антични 
надвишения. Изобщо сградата има подчертан представителен вид и е от най-
добрите постижения на зараждащата се българска архитектура от това време.

Сградата на гимназията се строи от 1893 до 1900 г. Напълно е обзаведе-
на и открита за учебната 1898/1899 г. Строи се на мястото на бившите турски 
казарми по предоставен проект от белгийския министър на просвещението 
на българския министър – варненеца Георги Живков. Проектът е преработен 
и съобразен с местните условия от арх. П. Момчилов. В него е предвидена зна-
чителна паркова площ. Строежът се ръководи от арх. Христо Ковачевски от 
София. Представител на държавата е арх. Шрайбер, а на предприятието пред-
приемач – Шуменското търговско дружество, арх. Сава Димитриевич.

Застрояването на сградата е симетрично, като централният вход и мону-
менталното трираменно стълбище са поставени в главната ос. Главният вход е 
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подчертан с полукръгли арки и елегантна колонада в йонийски стил. Фасадата 
е с академично деление от пет части с богато архитектурно оформление на 
централната част. Сградата е увенчана с главен корниз, пластично обогатен 
с конзоли. Страничните фасади са решени аналогично на централната, но с 
по-пестеливи средства. Архитектурата е разработена в стила на италианския 
ренесанс с явни неоренесансови влияния. Хармоничните пропорции на обем-
ната композиция и озелененият двор допринасят сградата да се приема като 
палацо (дворец).

И до днес сградата на Варненската девическа гимназия е една от най-
красивите в града, буди възхищение и е гордост за варненци. От 3.03.1983 г. 
е преустроена и превърната в Археологически музей. Класифицирана е като 
паметник от национално значение.

1. Начало и развитие през годините
1.1.Създаване
Сградата на Държавната девическа гимназия „Mария Луиза“ се строи от 

1893 до 1900 г. Напълно е обзаведена и открита за учебната 1898/1899 година. 
Построена е на мястото на бившите турски казарми по предоставен проект от 
белгийския министър на просвещението на българския министър – варнене-
ца Георги Живков. Проектът е преработен и съобразен с местните условия от 
арх. П. Момчилов. В него е предвидена значителна паркова площ. Строежът се 
ръководи от арх. Христо Ковачевски от София. Представител на държавата е 
арх. Шрайбер, а на предприятието предприемач – Шуменското търговско дру-
жество, арх. Сава Димитриевич.

Класното девическо училище, което съществува още през епохата на ос-
манското владичество, се превръща в Държавна девическа гимназия. Начал-
ният период на развитие на Варненската девическа гимназия се характеризира 
с чести промени, които се извършват по отношение степента и характера на 
учебно заведение.

Пo решение на V-то обикновено народно събрание, след петгодишно 
съществуване през 1890/91 учебна година трикласното девическо училище се 
превръща в гимназия с четири класа. Последователно през следващите годи-
ни се откриват нови класове. През 1892/9З учебна година гимназията достига 
пълното си развитие като шестокласна с 253 редовни и 18 извънредни уче-
нички. Същата година се пуска първият випуск на завършилите шестокласно 
образование.

Лошите условия, при които се развива гимназията редица години след 
нейното откриване – липса на достатъчно пособия, кабинети, подходяща 
сграда и др., оказват съществено влияние върху правилното провеждане на 
учебно-възпитателната работа. Въпреки трудностите, гимназията се издига 
като един от главните просветни центрове в града и цяла Източна България, 
като играе важна роля за издигане на девическото образование. В нея учат уче-
нички от гр. Варна, Добруджа и други краища на страната.

Начало и развитие на държавната девическа гимназия „Мария Луиза“ ...
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Нуждата от учителски кадри, която съществува в страната по това вре-

ме, налага нова реорганизация в гимназията. Със заповед на Министерството 
на народната просвета през учебната 1900/1901 година се открива педагоги-
чески отдел. На следващата 1901/1902 година се открива за първи път седми 
общообразователен клас.

Съгласно закона за девическото образование, утвърден с указ от 12 фев-
руари 1904 година, през учебната 1905/1906 година Варненската девическа 
гимназия се превръща в педагогическо училище. Броя на ученички те рязко 
намалява. В първи курс на новото училище се приемат само 80 ученички. Из-
вършената нова реформа спъва до голяма степен растежа на девическото об-
разование в града, поради което на следващата година училището се закрива 
и превръща отново в гимназия с два отдела, общо образователен и педагоги-
чески. Като такава гимназията се развива до 1909 година, когато педагогиче-
ският отдел се закрива, а гимназията остава да съществува като реална. През 
същата година, съгласно закона на Мушанов, долните три класа се отделят от 
гимназията и се обособяват в прогимназия.

1.2.Учители и ученици
Започвайки своята дейност с 73 ученички и двама души учителски пер-

сонал, две години след основаването си през 1885/86 г. гимназията се превръща 
в Държавно трикласно девическо училище. През периода на своето съществу-
ване има моменти, в които броят на приетите момичета рязко намалява, но 
това се оказва без значение за крайния резултат. Учебната 1912/1913 година 
Варненската девическа гимназия започва с откриването на осми клас, с което 
достига пълното си развитие на средно общообразователно учебно заведение. 
Започналата с 73 ученички, Варненска Девическа гимназия достига най-голя-
мото си развитие през 1942/1943 година, когато в нея учат 962 ученички.

2. Материална база
2.1. Нова сграда
На 11май 1893 г. се полагат основите на новата гимназиална сграда. През 

същата година гимназията приема името „Мария Луиза“. Постройката на спе-
циалното училищно здание е завършено в основни линии 1898 г. Това осигу-
рява необходимите условия и удобства за нормалното развитие на гимназията 
и провеждането на учебната работа.

Сградата е на два етажа, като плановите схеми на етажите могат под-
робно да се разгледат по-долу в приложението. Застрояването на сградата е 
симетрично, като централният вход и монументалното трираменно стълби-
ще са поставени в главната ос. Главният вход е подчертан с полукръгли арки 
и елегантна колонада в йонийски стил. Фасадата е с академично деление от 
пет части с богато архитектурно оформление на централната част. Сградата е 
увенчана с главен корниз, пластично обогатен с конзоли. Страничните фасади 
са решени аналогично на централната, но с по-пестеливи средства. Архитек-
турата е разработена в стила на италианския ренесанс с явни неоренесансови 
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влияния. Хармоничните пропорции на обемната композиция и озелененият 
двор допринасят сградата да се приема като палацо (дворец).

2.2.Пансион
През 1891 г. към гимназията се открива Държавен девически пансион, 

който е предназначен за деца на заможни и богати родители.
Пансионът отваря на първи септември.От определените в него осемде-

сет места има вакантни за петдесет ученички.Таксата е 600лв годишно, които 
се внасят два пъти:на първи септември при постъпването и на първи февруа-
ри следващата година.

При записването всяка пансионерка се довежда от родителите или на-
стойниците си, които дават писмено задължение, че ще внасят редовно опре-
делената пансионна такса.Същевременно дават списък на лицата, на които уп-
равлвнието на пансиона ще има право да доверява децата им вън от пансиона, 
било за разходка, било за нощуване.

Пансионерките получават от пансиона: храна, отопление, осветление, пра-
не, лекуване, легло,облекло два пъти през годината(зимно и лятно), състоящо 
се от рокля, престилка, обувки,жакет, шапка и галоши през зимата,необходими 
за писане и рисуване принадлежности (хартия, мастило, пера, гуми, моливи, 
креда и др.).Пансионерките имат право да вземат частни уроци по пиано, ци-
гулка, рисуване, чужди езици и др., за които се плаща отделно.

2.3. Последици от войната
Водените от българската буржоазия последователни войни през пери-

ода 1912 – 1918 г. нарушават нормалния живот и развитието на гимназията. 
Отнемането на сградата за нуждите на войската, мобилизацията на учители, 
съкращението на учебните програми, настъпилата мизерия и др. се отразя-
ват и снижават до голяма степен общото равнище на учебната работа. Поради 
липса на ученички пансионерки, пансионът при гимназията се закрива през 
учебната 1921/1922 година.

С прекратяването на войната през 1918 г., животът в гимназията по-
степенно се нормализира. През следващите години на своето съществувание 
тя се развива без особени изменения. По искане на учителския съвет през 
1923/1924 г. се открива полукласически отдел, който от 1938/1939 г. учебна го-
дина се заменя с класически.

Провеждането на учебната работа в гимназията се съпровожда с непре-
къснато преследване на прогресивните ученички. Тази политика особено се 
засилва след идването на власт на фашисткото правителство на Александър 
Цанков. Много ученички се наказват за комунистически и други прогресивни 
прояви. Началото на Втората световна война засилва още повече просветната 
реакция. В началото на 1942 г. в гимназията се създава организация „Бран-
ник“, целта, на която е да превъзпитава учащите в дух на вярност към царя и 
буржоазията (дв.бр.3 от 20.11.1904 г.).

Начало и развитие на държавната девическа гимназия „Мария Луиза“ ...
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4. Учителски персонал
В състава на учителския персонал стават следните изменения през го-

дината:
4.1. Уволнени:
1. Бояна Начева, със заповед номер 1110 от 01/10 – по собствено желание
2. Елена Серезлиева, със заповед номер 1098 от 01/10 – пенсионирана
3. Д. Киранов, със заповед номер 1099 от 01/10 – пенсиониран
4. А. Шулговски, със заповед номер 1095 от 01/10 – пенсиониран
5. Олимп. Люцканова, със заповед номер 1095 от 1/10 – пенсионирана
6. Иван Церов, със заповед номер 1245 от 15/09 – пенсиониран
7. Б. Виленска, със заповед номер 1245 от 15/09 – пенсионирана
4.2. Преместени в други училища:
1. Недялко Илиев, със заповед номер 1118 в V-ти клас девическо учили-

ще в Габрово.
2. Христо Стоянов, със заповед номер 1118 в III-ти клас девическо учи-

лище в Добрич.
3. Йова Даскалова, със заповед номер 1118 в IV-ти клас девическа учи-

лище в Разград.
4. Милка Попова, със заповед номер 1118 в III-ти клас училище в Балчик.
5. Т. Ганчов, със заповед номер 1106 в Софийската девическа гимназия.
6. Христо Цанев, със заповед номер 1243 в Шуменското педагогическо 

училище.
4.3. Преместени в гимназията от други училища:
1. К. Стателов, от Русенската девическа гимназия.
2. Ив. Канов, от Търновската девическа гимназия.
3. Д-р. К. Свраков, от Кюстендилското Педагогическо училище.
4. Олга Иванова, от Софийската девическа гимназия
5. Г. Д. Балкански, от Разградската математическа гимназия.
4.4. Назначени:
1. М. Смилова, със заповед номер 1244 от 15.09.
2. А. Явашев, със заповед номер 1274 от 20.01
4.5. Командировани от математическата гимназия:
1. Д-р. Смилов, с предписание номер 14227 от 15.09. по химия.
2. Ив. Кефеизов, с предписание номер 16020 от 13.10. по български език.
3. Г.Добрев, с предписание номер 16020 от 13.10. по български език.
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Таблица 5
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5. Статистически сведения за ученичките  
във Варненската девическа гимназия
Поради факта, че информацията е доста всеобхватна, касаеща – успех, 

завършили ученички, месторождение, отсъствия и др. сведенията са предста-
вени в табличен вид.
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Заключение
Благодарение на Министър Георги Живков във Варна е построена вели-

колепната Девическа гимназия. На времето тя е най-хубавата училищна сгра-
да на Балканския полуостров.От посочените до тук материали, взети от Дър-
жавен архив – Варна, става ясно, че Държавната девическа гимназия „ Мария 
Луиза“ е емблематична за времето си. Преподавателите, макар и в недостиг, 
съумяват да се справят със задълженията си.

И до днес сградата на Варненската девическа гимназия е една от най-
красивите в града, буди възхищение и е гордост за варненци. От 03.03.1983 г. 
е преустроена и превърната в Археологически музей. Квалифицирана е като 
паметник от национално значение. И днес на главния вход на музея може да се 
види надписът „Народна девическа гимназия“.
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ТРИУМФАЛНАТА ИКОНОГРАФИЯ  
НА „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО“:  

ИСТОРИЧЕСКИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ОСОБЕНОСТИ
Йоана К. Димова

TRIUMPHAL ICONOGRAPHY OF THE ANASTASIS: 
HISTORICAL AND ARTISTIC FEATURES

Yoana K. Dimova

ABSTRACT: The paper presents in broad outlines the main historical data about 
the establishment of the most important Christian fest, that commemorate the 
Resurrection of Christ and deals with the stages in the development of its iconog-
raphy. The history of its celebration, as well as the evolution of its iconography 
scheme, are closely connected with the doctrinal significance of the Resurrection 
of Christ and with the variety of its local festal traditions.
KEYWORDS: Anastasis, Orthodox iconography, Orthodox Church, Great feasts

Изследването е финансирано по проект № РД-08-291/12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

I. Увод Празникът „Възкресение Христово“ е ядрото, около което е ор-
ганизиран празничният календар на св. Православна Църква. Той е най-ва-
жното събитие, поставено в центъра на подвижния празничен цикъл и при-
надлежи към групата на Господските празници. Заради особената почит, която 
Църквата оказва на чудото на Христовото Бъзкресение, празникът е поставен 
между дванадесетте големи църковни празници и е предшестван от най-стро-
гия и най-дългия пост в годината, който трае цели 40 дни и поради своята 
важност се нарича Св. Четиридесетница [1:249 – 250].

Историята на неговото празнуване и развитието на неговата иконогра-
фия са интересни и повлияни както от източниците, от които черпим данни 
за свещеното събитие, така и от поместните традиции за неговото отбеляз-
ване. Иконата на „Възкресение Христово“ представлява визуален образ на 
самото ядро на християнска вяра, на „могъщата среща на първия и втория 
Адам“, както я нарича Павел Евдокимов, на преминаването от кеносиса на 
Въплъщението в Славата на Парусията [2:328].
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II. История на празника Възкресението на Господ Иисус Христос е най-

великото събитие в историята на човечеството, както сполучливо го изразява 
св. Григорий Богослов, „то е празник на празниците, тържество на тържества-
та, което надминава всички останали празници така, както слънцето надми-
нава звездите“ [3:185]. Начинът на отбелязване на празника има своите осо-
бености, породени на първо място от неговата подвижност. Празнуването на 
Възкресение Христово се определя в зависимост от първото пролетно пълно-
луние [1:286 – 290], а св. отци на Първия Вселенски събор през 325 г.сл.Р.Хр. оп-
ределят за негово място в календара първата неделя след мартенското пълно-
луние, с цел той никога не съвпада с празнуването на юдейския празник Пасха. 
Ето защо, празнуването на Христовото Възкресение според св. Православна 
Църква се пада винаги в един от 35-те дни между 4 април и 8 май [1:249].

Най-ранното директно свидетелство за съществуваща традиция за от-
белязване на Възкресение е от средата на II в. сл. Р. Хр. и се намира в „Слово за 
Пасха“ на Мелитон Сардийски. Друго свидетелство от същото време вече гово-
ри за установена ежегодна традиция за честване паметта на мъчениците за вя-
рата, което подсказва наличието на годишен празничен календар и празнуване 
на Възкресение в него [4:474]. Други източници също сочат, че отбелязването на 
Великден е традиция още от ранния юдейски период на християнството, а дата-
та била фиксирана според юдейския празничен лунно-слунчев календар.

III. Ранна иконография на сюжета Както и при останалите сюжети 
на християнската иконография, най-ранните изображения на „Възкресение 
Христово“ са били символични. На-древните запазени образци предават све-
щеното събитие чрез изображението на старозаветната случка на св.пр. Йона, 
излизащ от корема на кита и са запазени в катакомбите на Присцила и Каликст 
от II в. сл. Р. Хр. Но трябва да отбележим, че още от онова време са съществували 
и исторически повествователни изображения на Възкресението, базирани вър-
ху евангелския разказ за ангела Господен, който се явил на жените мироносици.

Свидетелство намираме в една фреска от баптистерия в Дура Европос от 
232 г.сл.Р.Хр. След това се оформя и иконографската схема, позната под името 
„Слизането на Христос в ада“. Най-ранното запазено подобно изображение 
е от VI в., от една колона в храма „Сан Марко“ във Венеция. Именно тези две 
по-късни изображения формират и установената до днес православна иконог-
рафия на сюжета, в която самият момент на Христовото Възкресение не се 
изобразява [3:185].

Сцената с жените мироносици бързо става популярна, а свидетелство за 
нейното широко разпространение намираме в многобройни образци от пери-
ода V – VII в. сл. Р. Хр. Освен нея, същата функция са изпълнявали и изображе-
ния на сцената с явяването на възкръсналия Христос пред Мария, когато тя го 
разпознава след поздрава Му, както и изображения на сцената с неверието на 
св. ап. Тома [5:20 – 21]. От богословска гледна точка обаче най-важни изобра-
жения остават тези с идването на св. Мироносици при празния Гроб Господен 
и „Слизането на Христос в ада“. Според учението на св. Православна Църква 
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Господ Иисус Христос след телесната Си смърт слиза в ада, за да извърши оч-
акваното след първородния грях изкупление на човешкия род. Важно е да се 
отбележи, че Господ слиза в ада не като подвластен на смъртта, а като неин 
Победител, като именно тази идея заляга в центъра на традиционната право-
славна иконография на Възкресението [3:187].

IV. Византийска иконографска схема на сюжета Окончателното уста-
новяване на иконографията на празника „Възкресение Христово“ се случва 
в началото на VIII в. сл. Р. Хр. От този момент нататък сцената „Слизането на 
Христос в ада“ се счита за йерархически най-важното изображение на това 
свещено събитие в православната иконография [5:69]. Установяването на не-
говата иконографска схема не се извършва изведнъж, а преминава през някол-
ко етапа, като формира няколко типа изображения.

Иконата на Възкресение Христово е композирана около централната 
пълноръстова фигура на Господ Иисус Христос в Слава. В краката Му са из-
образени кръстообразно поставени строшените адови порти, а вдясно и вля-
во са изобразени фигурите на праотците Адам и Ева, които Господ издърпва 
за ръка от ада. Понякога в долния регистър, в чернотата на ада се изобразя-
ва и победеният сатана. Одеждите на Христос са сияйно бели, а мандорлата 
около Него е изпълнена със звезди, в лявата си ръка Той държи свитък или 
кръст, като символ на благовестието за спасението на човеците и като сим-
вол на победата над смъртта. Встрани от централната сцена се изобразяват 
две групи старозаветни праведници, предвождани от пророците – вляво са 
поставени царете Давид и Соломон с корони и царски одежди, заедно със св. 
Йоан Кръстител, а вдясно е изобразен св. пр. Мойсей със скрижалите в ръце 
[3:188-189].

Макар и много устойчива като схема, византийската иконография 
на „Възкресение Христово“ се влияе от местните традиции, а след залеза на 
империята се забелязва и подчертаното влияние на западната иконография. 
Например след XVI в. православната икона „Слизане в ада“ започва да съдър-
жа в себе си и образът на Христос, възкръсващ от гроба [6:74]. Промени без за-
емки от други традиции настъпват и по богословски причини, като например 
различния аранжимент на действията на Господ Иисус Христос и промяната в 
начина, по който се изобразява мандорлата около Него.

В изкуството на Палеологовия период например Христос се изобразява 
като издърпващ едновременно праотците Адам и Ева от ада, като техните фи-
гури са представени напълно симетрично и без следа от субординация. Счита 
се, че тази промяна се дължи на развитието на култа към св. Богородица по 
това време във Византия [7:142]. По същото време, от края на XIII и началото 
на XIV в. настъпват и промени в начина на изобразяване на мандорлата като 
визуален знак на Славата Божия на Господ Иисус Христос [8].

Както и при други иконографски сюжети, в които се изобразява Славата 
Божия, така и в сцената „Слизането на Христос в ада“, изобразяването на ман-
дорлата се влияе силно от развитието на богословската мисъл, а най-сериозно 
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отражение около XIV в. сл. Р. Хр. ѝ оказва разцветът на исихазма като водещо 
духовно учение в Православния Изток [9:87], който предизвиква в първите 
декади на XIV в. появата на т.нар. „исихастка мандорла“ [10:663, 666]. В нея 
към овалното или кръгло сияние около Христос, се наслагват звездообразни 
ъгловати форми [11:58 – 59]. Новата форма на мандорлата без никакво заба-
вяне намира своето място и в иконографията на „Възкресение Христово“, като 
понякога директно напомня формата на изгряваща звезда [12:138].

Отпечатъкът на исихазма върху визуалния знак на мандорлата обаче не 
се състои само в промяната на формата ѝ, а рефлектира и върху колорита ѝ 
– той става по-тъмен, а понякога дори черен [11:59]. В поствизантийската ико-
нография цветовете на мандорлата стават още по-разнообразни, като един от 
най-нетрадиционните е червеният цвят, широко употребяван за мандорлите в 
българската възрожденска иконопис [13:84 – 85]. Стоящите в мандорлата анге-
ли се изобразяват монохромно, подчертавайки тяхната невидимост за човеш-
ките очи, а само онези части от тях, които са извън мандорлата и са навлезли в 
материалното пространство, се представят полихромно [14:460 – 461]. Един от 
най-впечатляващите и най-ранни образци на исихастка мандорла от този тип е 
мозаечната икона „Успение Богородично“ от западната стена на наоса на храма 
„Иисус Христос Спасител“ в манастира Хора от ок. 1315 – 1321 г. [15:291 – 292].

Фиг. 1. „Слизането на Христос в ада“, манастир Хора, Истанбул,  
ок. 1315 – 1321 г.сл.Р.Хр.

Един от най-ярките примери на Палеологовия модел на сюжета 
„Слизането на Христос в ада“ (Фиг. 1) се намира в същия храм – едноимен-
ната фреска в пареклесиона представя симетричен тип иконография, Христос 
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е хванал едновременно ръцете на Адам и Ева, а фигурата Му е изобразена в 
средата на заострена овална мандорла, съдържаща няколко цветови пояса и 
изпълнена със златни звезди [16]. И въпреки че тук мандорлата не притежава 
вписана звездовидна структура, нейното тъмно ядро и добавените в нея злат-
ни звезди подчертават пространствения ѝ характер, а белият ѝ кант, заедно 
със сияйните одежди на Христос подчертават, кореспондират с исихасткото 
разбиране за същността на Божествените енергии и нетварната светлина, като 
тяхно най-осезаемо проявление [8]. В същия храм са изобразени и най-ранни-
те запазени типично исихастки мандорли, което също доказва силното влия-
ние на теологическата среда на съвремието върху работата на художниците, 
изпълнили украсата му [17].

V. Заключение
Празникът „Възкресение Христово“ е не само централното събитие в 

празничния календар на християнската Църква. Той е централното събитие, 
около което е изградена самата християнска вяра. Той е празникът на празни-
ците, който българският народ неслучайно е нарекъл „Великден“ – най-вели-
кият ден на победата над смъртта и тлението, ден, в който обещаният вечен 
живот е станал реалност.

Този празник е толкова велик, че единствен се празнува в продължение 
на 3 дни, а единствено след него вярващите християни в продължение на цели 
40 дни се поздравяват един друг с поздрава „Христос воскресе!“ Той е не само 
дадено и изпълнено обещание, а представлява самата уникална възможност 
за лично общение на човека с Бога, за неговото богоуподобяване [18:145-147]. 
Затова и иконата на Светлото Христово Възкресение има запазено централно 
място в празничния ред на иконостаса на всеки православен храм.
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ВЕЛИЧИНИТЕ И ТЯХНОТО ИЗМЕРВАНЕ  
В ПРОЦЕСА НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Йорданка Д. Илиева, Русанка Г. Петрова

MEASUREMENT OF MAGNITUDEST IN THE 
KINDERGARTEN PEDAGOGICAL INTERACTIONS

Yordanka D. Ilieva, Rusanka G. Petrova

ABSTRACT: In the years before school children develop a notion for the mea-
surement of length, volume, weight and time, and they begin to compare and 
gather experience in using and measuring their senses. This is of crucial impor-
tance for the mental and mathematical development of the children in the sur-
rounding world and of activities such as playing games, drawing images or con-
struction games. The measurement of length and volume in relative values in the 
kindergartens has an elementary and propaedeutic effect.
KEYWORDS: children, kindergarten, magnitude, measurement..

Предучилищна възраст се явява особено сензитивен период за развитие 
на конгнитивните способности на детето – сензорни, интелектуални, творчески. 
За детето е важно да открие многообразието от форми, цветове, количества, да 
овладее подходящи стратегии за решаване на различни задачи. Като запозна-
ваме децата с числата, с пространствените отношения, с измерването, с цикли-
чността на събитията, ги подпомагаме да осмислят и систематизират потока на 
достигащата до тях информация, за да я използват по-гъвкаво и ефективно. Де-
цата трябва да се въведат в сложния свят на математически обекти и абстракт-
ни отношения чрез специална познавателна среда и на тази основа да овладеят 
обобщени способи и подходи за опознаване и оценяване на действителността.

Предучилищното възпитание се явява първото звено в образователната 
система. От това, какъв старт ще бъде даден на детето, в значителна степен за-
висят качеството и динамиката на личностното развитие, жизнените устои и 
светогледа на възрастния човек. Затова е необходимо да се създадат благопри-
ятни условия за личностно развитие и творческа самореализация на децата, за 
формиране на тяхната жизнена компетентност.
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Основната цел на ядро „Измерване“ в Програмата за подготвителна гру-

па е формирането на елементарни представи за величини и измерването им [5].
В предучилищна възраст у децата се формират представи за величините 

дължина, обем, маса и време и тяхното сравняване, натрупва се сензорен опит, 
който е от съществено значение за умственото и математическото им разви-
тие, за ориентиране в заобикалящия ги свят, за развитие и на други дейности 
като игрови, изобразителни, конструктивно-технически и др.

Величината е един от признаците на предметите. Децата опознават този 
признак на сензорна основа. При формиране на представи за величините от 
голямо значение са както сетивните възприятия, така и речта, обобщаваща 
сензорния опит. Правилното възприятие на величината зависи от практиче-
ските умения на детето да борави с предметите, от развитието на окомера, от 
речевото изразяване, от степента на развитие на мисловните процеси сравне-
ние, анализ, синтез, обобщение и др.

Децата в подготвителната група на детската градина усъвършенстват 
знанията си за трите измерения на обектите – дължина, височина и ширина. 
При добре организирана практическа дейност децата усвояват измерването, 
което им служи за формиране на по- точни математически представи за три-
измерността на предметите, за формиране на представа за число, за обратно-
пропорционална зависимост между мярката, измервания обект и резултата.

Поради особеностите на детските представи за величините първоначал-
но се формира представа за величина като пространствен признак на предме-
та. Този признак се диференцира посредством похватите обследване, добли-
жаване, налагане. В края на предучилищна възраст децата имат достатъчно 
познания за величините, измервали са ги и са в състояние да открият някои 
функционални зависимости. Постепенно се усложняват знанията на децата за 
свойствата на величините. Първоначално се запознават със свойствата „сра-
внимост“ и „относителност“ и в края с „изменчивост“ на величините.

В процеса на формиране на математически представи у децата се развива 
умение за прилагане на опосредствени способи за оценка на различните свой-
ства на предметите. Чрез броене те определят количество, чрез измерване – ве-
личини, учат се да предвиждат резултата или съдят за него от изходните данни, 
разбират не само видимите връзки, но и някои съществени зависимости.

Измерването е процес, при който на даден обект или множество от 
обекти се съпоставят по еднозначен начин реално число, което се нарича мяр-
ка на обекта(множеството).

Свойствата на мярката са:
• тя е неотрицателно число;
• ако два обекта са еквивалентни, то техните мерки са равни;
• ако две множества са непресичащи се(обектите нямат обща част), то 

мярката на тяхното обединение е равна на сбора от техните мерки;
• съществува множество(обект),чиято мярка е единица.
Измерването включва две операции: разделяне на цялото на части и за-

местване (съединяване на получените части чрез представянето им като ко-
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личество мерни единици). Същността на измерването се състои в количестве-
ното раздробяване на обекта за измерване по отношение на приетата мярка. 
Посредством операцията „измерване“ се установява численото съотношение 
между измерваната величина и предварително избраната единица за измерва-
не или еталон.

В детската градина децата извършват три вида измерване: линейно – 
дължина, ширина, височина на предметите; измерване обем на сипещи се ве-
щества – ориз, леща; измерване обем на течности – вода, сок и др.

Измерването на дължини и обеми с условна мерна единица в детските 
градини има пропедевтичен характер. При формиране на умения за измерва-
не с условни мерки се създават предпоставки за овладяване на измерването с 
общоприетите мерни единици. Тази дейност същевременно е сензорна и ин-
телектуална. Основа за развитието `и са практическата игрова дейност на де-
цата, наблюденията им върху стопанската дейност на възрастните. Участието 
на детето в измерването изисква известна подготовка:

• умения за координиране движенията на ръцете и очите;
• необходимост от диференциране на представите за измерване на дъл-

жина, ширина, височина на предметите;
• знания за числата;
• умения за броене;
• способност за извършване на обобщения.
Оценявайки големината на предметите с помощта на условни мерни еди-

ници, децата се подготвят за осмисляне триизмерността на пространството, 
развиват се представите им за обем, за геометричните тела и техните свойства.

При въвеждане на измерване на дължини, обеми, маса е удачно учите-
лят да създаде проблемна ситуация. Когато проблемната ситуация е актуал-
на и емоционално наситена, тя подпомага възприемането на новите знания 
и асоциирането ѝ с вече усвоени знания и умения. Ситуациите, които прово-
кират измерването, трябва да имат практическа насоченост и да са близки до 
жизнения опит на децата. Децата трябва да измерят необходимото количество 
вода за поливане на цветята, да направят сладкиш по определена рецепта, да 
измерят дължината на плата, от който да направят панделки на куклите, да 
правят фокуси с течности и сипещи се вещества с цел осмисляне принципа за 
съхранение и др. Посредством система от проблемни ситуации – измерване на 
един и същ обект с различни мерки, два обекта с еднаква мярка децата дости-
гат до разбиране на връзката между мярка, обект и число. Започват да осмис-
лят и връзката между мерната единица, времето за измерване и резултата. Те 
достигат до три взаимосвързани извода:

• колкото по-голяма е мерната единица, толкова по-кратко е измерва-
нето;

• мярката не може да има произволна големина;
• големината на мярката е обратнозависима на броя на нанасянията и 

върху величините, т.е. когато мярката е по-голяма, резултатът е по-

Величините и тяхното измерване в процеса на педагогическото взаимодействие ...
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малко число и обратно, когато мярката е по-малка, резултатът е по-
голямо число.

Това способства за развитие на умствените възможности на децата, за 
усвояване структурата на условното изречение: „Ако.,то..“.

На децата се предлагат задачи за сравняване и измерване на обеми, маси, 
величини, за установяване на количествена инвариантност, логически задачи.

Например: Направи така, че жълтата панделка да стане дълга, толкова, 
колкото е синята (жълтата панделка е по-дълга от синята);

Отрежи червена лента, два пъти по-дълга от зелената!;
Кое тежи повече – един килограм вълна или един килограм желязо?;
Кое е по-леко – един чувал памук или един чувал камъни?
Самостоятелността при решаване на задачите стимулира мисленето на 

детето. То проявява находчивост, съобразителност, търси различни варианти 
на решения на задачите съобразно наличните му знания и умения. Словесно-
то описание на действията в различните ситуации за решаване на познавател-
ната задача води до осмислянето ѝ.

При измерване на дължини, обеми на сипещи вещества и течности це-
лесъобразно е използването на похвата„допускане на грешки“ от учителя: не 
поставя мерната единица в началото на лентата при измерване на дължини; 
пълни чашата с повече или с по-малко течност; не изравнява с линийка ко-
личеството на сипещите вещества; не поставя жетон за всяка отметка, не из-
бира подходяща мерна единица за измерване на величините и др. Това води 
до неверен резултат при измерването. Учителят става партньор на децата, а 
одобрението или неодобрението им на действията му е основа за обосновани 
разсъждения и изводи.

При оценка на величините посредством термините „ по-къс“, „по-дълъг, 
„равни по дължина“, „по-висок“, „равни по височина“, „по-лек“, „по-тежък“, 
„равни по тегло“ се създават условия за формиране на отношението „равен-
ство – неравенство“, по аналогия при работа с множества.

При формиране на представи за величини и измерването им, както и на 
умения за сравняване, важно значение има логическата структура сериация.

Децата в ІІІ възрастова група се учат да подреждат обекти в редици при 
намаляване или увеличаване по дадено измерение. Обектите са до 5 на брой, 
като разликата между тях става все по-малко контрастна(от 5 до 2 см). Отна-
чало на децата се дава образец, а на по-късен етап овладяват перцептивната 
сериация. Посредством анализ на образеца и метода на пробата, децата дости-
гат до правилото за подреждане. Те се справят със задачата да подредят пръчи-
ците от най-късата до най-дългата или обратно. Чрез подходящи дидактични 
игри и упражнения децата достигат до универсалното сериационно правило – 
да избират винаги най-късата или най-дългата пръчка от снопчето, в зависи-
мост от реда на подреждане.

Децата усвояват умения да отделят от четири – пет предмета, равни по 
размери на дадения или по-къси, или по-дълги и т.н.
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При подреждане на елементите в сериационен ред с нарастване или 

намаляване на размерите на предметите се прилагат и използват похватите 
„включване на неподреден предмет от серията“, като се изисква от децата да 
намерят неговото място в редицат, или „изключването на такъв, който се дуб-
лира“. Постига се усложнение и чрез подреждане на едни и същи предмети по 
различни признаци, напр. веднъж по дължина във възходящ ред и втори път 
по ширина в низходящ ред. При подреждане на предметите се изисква от де-
цата да сравнят даден предмет в серията не само със съседните, но и с всички, 
стоящи пред него в редицата. Вниманието на децата се насочва върху това, че 
предметът, който е бил най-дълъг в едно подреждане, се оказва по-къс от друг, 
който сме наредили след него и обратно. Въз основа на това у децата се форми-
ра разбиране за относителния характер на оценката за различните измерения 
на предметите. Това способства за усвояването на транзитивните отношения 
между елементите в серията.

Ако „А“ е по- голямо от „В“, и „В“ е по-голямо от „С“, то „А“ е по- голямо 
от „С“ и обратно. Ако „А“ е по- малко от „В“, и „В“ е по-малко от „С“, то „А“ е 
по- малко от „С“.

Осъзнаването на транзитивността на релациите от детето съдейства 
както за овладяване на операцията „измерване“, така и за формиране на поня-
тието „число“ и броенето.

При измерване на масата на предметите децата сравнят три предмета по 
техните маси чрез оценките „по-тежък от..“, „по-лек от..“, „ равни по тегло“ и ги 
подреждат в сериационен ред според намаляване или увеличаване на техните 
маси(лек, по-лек, и т.н.), установяват транзитивни отношения на наредба(ако 
първият елемент е по-лек, а всеки следващ е по-тежък, то последният предмет 
е по-тежък от първия, а първият е най-лек).

В педагогическите ситуации, свързани с измерване масата на предме-
тите, може да се покаже и инвариантността на масата т.е., че масата не зависи 
от формата на предмета, цвета, дължината. Две топчета пластелин с една и 
съща маса се притеглят на везна и се показва, че тежат еднакво. След това на 
едното се променя формата(разточва се на саламче, сплесква се, оформя се 
като геврече). Повечето от децата отговарят, че разточеното топче тежи по-
вече, защото е по- голямо и дълго. При втория опит за притегляне с везната 
децата установяват, че има промяна единствено във формата, тъй като теглото 
се запазва. Това ги довежда до обобщението, че при промяна на формата те-
глото не се променя.

В детската градина децата измерват различни обекти от материалния 
свят, придобиват знания за тези обекти, затвърдяват математическите си зна-
ния и умения и се убеждават в социалната значимост на тези знания. Измерва-
нето повишава познавателната активност у децата, способства за интегриране 
на знания от различни области, създава условия за сравняване на едни числа с 
други и за усвояване на техни отношения. Така се формира обобщена предста-
ва за естественото число в друг аспект – като резултат от измерването.

Величините и тяхното измерване в процеса на педагогическото взаимодействие ...
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Процесът на педагогическото взаимодействие по математика е призван 

да обезпечи преди всичко формиране на основните математически представи, 
върху които ще се овладеят математическите знания в училище, да стимулира 
умствените способности на детето, които до голяма степен ще определят по-
нататъшното му развитие и адаптиране към училищното обучение.
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БАЗОВИЯТ УЧИТЕЛ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА 
СТЕПЕН КАТО КОНСУЛТАНТ И НАСТАВНИК  

В ПРЕДДИПЛОМНАТА ПЕДАГОГИЧЕСКА  
ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИТЕ

Йорданка Ст. Пейчева, Мария А. Иванова

ABSTRACT: the successful realization of the last phase of the students’ peda-
gogical practice depends largely on the base teacher. Especially reasonable turns 
out to be the idea of shaping student’s portfolio, in which not only to store the 
exported classes during practice, but also to track the stages in the preparation, 
implementation and methodological evaluation of the material from the teacher 
in the class. In this regard we offer models of student portfolio.
KEYWORDS: student portfolio, professional pedagogical training, elementary 
school level, base teacher

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 298/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Формите на професионално-практическа подготовка на студентите са: 
хоспетиране, текуща педагогическа практика и преддипломна педагогическа 
практика. Докато при първите две университетският преподавател има основ-
на обучаваща функция, то в последния етап от педагогическата им подготов-
ка, базовият учител е този, който може да допринесе за обогатяване и развитие 
на професионалните им знания и умения.

Преддипломната педагогическа практика в начална училищна степен се 
реализира в рамките на 5 седмици за ПУНУП, 6 – за НУП и 8 – за НУПЧЕ (по-
следните преподават и наблюдават часове по английски език в рамките на 3 
седмици). Това е времето за осъзнаване на отговорностите, които те трябва да 
поемат като преподаватели, запознават се със спецификата и особеностите на 
учителския труд. Адаптацията на студентите към работната среда и учениче-
ския колектив обикновено се осъществява през втората или третата седмица 
от практиката, така, че през последните 2 те са в състояние да демонстрират 
нивото на професионално-практическата си подготовка и да получат реална 
оценка на държавния практико-приложен изпит.

Според правилника на Методическия съвет на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“ професионално-педагогическата дейност на участниците в пред-
дипломната педагогическа практика се състои в следното:
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Преподавателят:
– изработва и своевременно запознава студентите с изискванията и 

план-графика на преддипломната педагогическа практика;
– осъществява контакти между студентите и базовите учители;
– контролира и изисква точното спазване на план-графика за провеж-

дане на практиката;
– проверява и оценява нивото на теоретико-методическата подготовка 

на студентите за практиката;
– не допуска провеждане на урок/педагогическа ситуация/режимния 

момент от студент, който няма план-конспект и готовност за реализа-
ция на урока/ педагогическата ситуация/режимен момент;

– дава консултации и подпомага студента в разработката на урока/ пе-
дагогическата ситуация/режимен момент в предварително регламен-
тирано време и място;

– осигурява възможност и материално-техническа база за реализиране 
на идеи и проект и на студентите.

Базовият учител:
– отговорен за спазване на план-графика на практиката;
– консултира уроците/ педагогическата ситуация/режимен момент на 

студентите, които са при него на преддипломна педагогическа практика;
– задължава студента да представи план-конспект на урока/ педагоги-

ческата ситуация/режимен момент, който ще изнася в следващия ден;
– анализира всеки проведен урок/ педагогическата ситуация/режимен 

момент;
– участва в оценяването на цялостната дейност на студента по време на 

практиката.
Студентът:
– запознава се и води училищната документация;
– използва и опазва материално-техническата база на учебното заведе-

ние, където се провежда практиката;
– използва и изпълнява всички одобрени от МОМН нормативни доку-

менти;
– изготвя тематичен план за периода на преддипломната педагогическа 

практика;
– представя на преподавателя за проверка планираните и изнесени 

през целия период на практиката уроци/ педагогически ситуации;
– получава консултации от преподавателите и базовия учител;
– получава обективна информация и преценка за проведените от него 

уроци/ педагогически ситуации от страна на ръководителя на прак-
тиката и от базовия учител;

– спазва приетите нормативни уредби в училището/детската градина.
Изброените дейности на студента в процеса на преддипломната педаго-

гическа практика имат смисъла на критерии за оценка [2].

Йорданка Ст. Пейчева, Мария А. Иванова
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Успешната реализация на последния етап от педагогическата практика 

на студентите в голяма степен зависи от базовия учител. Краткото описание 
на задълженията му в правилника на Методическия съвет далеч не изчерп-
ва действителните възможности за съвместна работа със стажантите, които 
могат да бъдат реализирани. Когато този ангажимент се възприема не като 
задължение, а като доброволно поета отговорност от учителя, тогава се тър-
сят най-удачните форми и средства за постигане на по- високи резултати. В 
повечето случаи съзнателният учител приема резултатите на студентите като 
оценка на собствения си труд.

Добрата организация и планиране на съвместните дейности с класа са 
изключително важни за успешната практика на бъдещите педагози в начална 
училищна степен.

Ангажиментите на базовия учител започват със съвместно подготвяне 
на графика за изнасяне на уроци от студентите, които ще бъдат в неговия клас.

С течение на времето особено удачна се оказва идеята за оформяне на 
портфолио на студента, в което не само да се съхраняват изнесените уроци по 
време на преддипломната практика, но и за да се проследяват етапите в подго-
товката, методическата реализация и оценяването на преподавания материал 
от учителя в паралелката. Препоръчително е да се събират и материали, свър-
зани с извънкласната работа на класа.

Портфолиото е много широко разпространяваща се технология в об-
разованието. Тя дава възможност за себепознание и намиране на оптимални 
начини и средства за представяне, за разкриване, за показване на личностни 
качества, възможности, желания, стремежи. Портфолиото документира по-
стъпките, поведението, изявите на човека [1].

В настоящата статия споделяме опита си за въвеждане на портфолио за 
студентите, в което се документират основните дейности от педагогическата 
им практика. То се оказва много полезно за бъдещата им професионална ре-
ализация. Завършилите студенти и вече действащи учители споделят, че не 
само план-конспектите, но и сценариите, снимките от извънкласните дейнос-
ти, които са разработили или просто съхранили като дидактически материали 
по време на практиката, в голяма степен им помагат в работата.

Пдготвеното портфолио представлява папка с титулна страница с да-
нните за студента: име, специалност, курс, снимка и период на провеждане на 
практиката.

На втора страница се представя съдържанието на портфолиото.
Следва страница, която съдържа информация за координатите на учи-

лището и класния ръководител.
Снимка и списък на класа.
Седмично разписание на паралелката и часовете, които студентите 

ще изнасят и наблюдават по време на практиката – уточняват се съвместно 
още през първия ден. Попълват се темите, които всеки ще изнася въз основа 
на тематичния план на преподавателя. Така студентът си прави разпределение 
по дати и теми на уроците, които ще преподава.

Базовият учител в начална училищна степен като консултант и наставник ...
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Следват страници с подходящо изображение, наименование на учебни-

те предмети и джобове към всеки от тях, в които се събират разработените 
уроци, допълнителните материали и информация по темата.

За да се придобие вярна представа за същността и спецификата на учеб-
ния процес по всеки предмет, стажантите трябва да отразяват в портфолиото 
си: тема, цели, задачи на уроците, които се изнасят от учителя или от колегите, 
които са на практика в същия клас.

График и теми за извънкласните дейности на класа, в които студентите 
могат да участват като наблюдатели, помощници на учителя или като органи-
затори. Студентите сами или с помощта на базовия учител могат да преценят 
къде и как да се включат в подготовката и реализацията на мероприятията. 
По-активните предлагат свои идеи. Препоръчително е в портфолиото да се 
вписват поетите ангажименти в извънкласните дейности след съгласуване с 
преподавателя, макар че това не е задължителна, регламентирана от правил-
ника дейност.

Например тържеството на буквите в първи клас се прави през периода 
на практиката. За болшинството от студентите това е едно интересно, изпъл-
нено с положителни емоции мероприятие. Заразени от ентусиазма на децата, 
които изключително много се вълнуват и го очакват с нетърпение, те също с 
желание участват в подготовката му. Допълват сценария, изготвен от учителя, 
заедно с учениците изработват украса и костюми.

Други, интригуващи студентите извънкласни мероприятия, са „Вечер 
на математиката“, конкурсите за: „Най-хубава мартеница“, „Природата – мо-
ето вдъхновение“ и други. Това са моментите, в които те могат да почувстват 
значимостта и благородството на учителската професия. Ако базовият учител 
съумее още в самото начало на практиката да покаже на студентите, че про-
фесията на педагога трябва много умело и с любов да съчетава образование 
с възпитание, то той би ги спечелил като свои съмишленици и сътрудници, 
които не само, че могат да му бъдат ценни помощници, но накрая толкова се 
приобщават към колектива, че им е трудно да се разделят с него.

Интересна се оказва онази част от портфолиото, в която в началото и в 
края на педагогическата практика студентът споделя какви са неговите очак-
вания относно придобиването и прилагането на знания и умения, както и 
отношението му към учителската професия.

Много полезно е запознаването на студентите с ежедневната училищ-
на документация, която трябва да се попълва от учителя – материална книга, 
дневник, ученически книжки.

На студентите се възлагат и задачи за оценяване на домашни, самосто-
ятелни работи, писмени и практически упражнения. Те могат да подготвят 
задачи и тестове, които задължително се обсъждат с преподавателя и се съх-
раняват в портфолиото като авторски материали.

Считаме, че по време на практиката базовият учител трябва да създаде 
условия студентите да се чувстват като помощник учители. Освен изнасянето 
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на уроци, те трябва да се запознаят и с отговорностите на класния ръководи-
тел за безопасния отдих на учениците през междучасията. Трябва да се нау-
чат както на приятелство, партньорство с учениците, така също да определят 
границите на необходимата дистанция с тях. По този начин се постига отго-
ворност и ангажираност към опазване живота на учениците през целия им 
престой в училище.

През 2013/2014 и 2014/2015 учебна година стартира проект „Студенски 
практики“. С този проект се предостави възможност на студентите да се вклю-
чат в подготовката на учебната година и първия учебен ден: материална база, 
дидактически средства, сценарий и създаване на организация за тържествено 
посрещане на първокласниците, украса на класната стая. Част от тях успяха 
да проследят първите 10 дни на детето и адаптацията му в училищната сре-
да, което е изключително полезно за бъдещите педагози. Стажантите отчетоха 
значимостта на проекта, благодарение на който имаха достатъчно време да се 
запознаят с организацията, провеждането и ръководството на образователно 
– възпитателния процес в училище. Най-удачно се оказа участието в проекта 
на третокурсниците, които през следващата година с увереност и самочувст-
вие, без изненади и стрес започнаха преддипломната си педагогическа прак-
тика, при тях се получиха и по-високи крайни резултати.

Отговорността на базовия учител през периода на професионално-пе-
дагогическата практика на студентите е голяма. Той трябва да я почувства и да 
бъде готов по всяко време да осъществява консултанска и наставническа дей-
ност, за да бъде сигурен в подготовката им, да им вдъхне увереност, за да може 
в определен момент да им се довери и предаде отговорността по реализиране 
на учебно-възпитателния процес.

При създаването на добра организация от страна на базовия учител и 
ясно поставяне на задачите и отговорностите пред студентите, в края на прак-
тиката се изгражда една основа за успешен старт на бъдещата им педагогиче-
ска реализация. До голяма степен портфолиото допринася за систематизиране 
и документиране на основните дейности, които трябва да се осъществят през 
този етап от подготовката на бъдещите преподаватели.

Синхронът между базовите учители, методистите и студентите е изклю-
чително важен и той би могъл да се задълбочи в следните насоки:

1. Да се създаде единен модел на студентско портфолио за преддиплом-
ната педагогическа практика.

2. Да се регламентира участието на студентите в извънкласни дейности.
3. Да се организират нови съвместни проекти между Шуменски универ-

ситет и училищата.
4. Да се стимулират завъшващите студенти да стават базови учители, за 

да споделят своя опит и да продължат развитието си.
В заключение можем да обобщим, че базовото ръководство е полезно за 

учителя. То го стимулира да поддържа високо ниво на своите знания, стреми 
се да ги актуализира, за да бъде максимално полезен на студентите. Много 

Базовият учител в начална училищна степен като консултант и наставник ...
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често самите те се оказват източник на иновации, интересни и полезни за все-
ки педагог. Тоест, сътрудничеството между училище и университет се явява 
едновременно споделена отговорност и възможност за взаимно обоготяване 
на педагогическия опит на двете страни, при което се реализира на практика 
тенденцията за учене през целия живот.
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УЧЕНИЧЕСКОТО ПОРТФОЛИО В НАЧАЛНА 
УЧИЛИЩНА СТЕПЕН КАТО СЪВРЕМЕННА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ
Йорданка Ст. Пейчева

ABSTRACT: In order to overcome the stereotype of teaching and the process of 
acquiring knowledge and skills to become a desirable and interesting activities for 
students, it is necessary to introduce new, flexible learning technologies.
Student Portfolio is an opportunity to propose options for active and effective 
learning in which adolescents master didactic tools to implement self knowledge 
and practical application activities.
The article offered didactic guidelines for the establishment of Student Portfolio 
for the initial stage of education based on the productive learning strategies.
KEYWORDS: litigation portfolio, primary school, educational technology, effec-
tive learning process

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 298/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Фундаментална цел на училищното образование в България е да запазва 
и развива детския творчески порив така, че всяко дете да живее пълноценно 
и да придобива с радост допълнителни знания и умения, както и да спомага 
за израстването на детето като самостоятелно мислеща и социално отговорна 
личност, която се отнася към живота с ведрина, ентусиазъм и значителен об-
ществен ангажимент.

Реализацията ѝ се осъществява в следните три направления: 
1. Развиване на уменията и умножаване на знанията на учащите.
2. Създаване на предпоставки  за успешно учене.
3. Създаване на отзивчива и  устойчива учебна среда.
Успешното преследване на Фундаменталната цел изисква всяка иници-

атива и дейност в сферата на образованието да преследва определени цели, 
попадащи в направленията.

Така например, целите, свързани със създаването на предпоставки за 
успешно учене, са:

• Задоволяване на индивидуалните нужди на децата.
• Поощряване на разнообразие от образователни методи [8].
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Действително, не съществува един единствен „правилен начин“ за рабо-

та с всички деца. Що се отнася до начините за преподаване и научаване, всяко 
училище трябва да бъде окуражавано да въвежда тези методи, с които счита, 
че ще може да задоволява най-пълно потребностите на обслужваните общно-
сти. Поощряването на многообразие от подходи при преследването на едни и 
същи цели ще стимулира подобряването и на преподаването, и на усвояване-
то от страна на учениците.

Портфолиото, разглеждано в контекста на образователните технологии, 
може да се приеме като възможност и провокация за педагога да търси, събира 
и предлага на учениците разнообразни дидактически инструменти за ефек-
тивно усвояване на нови знания и умения, както и развитието на способност 
за осъществяване на рефлексивна дейност.

Портфолиото най-общо може да се определи като колекция, набор, съ-
брани и подредени материали, предмети, инструменти, насочени към пости-
гането на конкретна, определена цел. Възникнало в епохата на Италиалинския 
Ренесанс като албум, папка със скици на художници и архитекти, днес то се 
използва в почти всички области.

В образованието портфолиото започва да се прилага в американското 
училище през 80-те години на миналия век, а през последните години намира 
широко разпространение във всички развити страни по света. Относно тер-
минологията за портфолиото, използвано в образованието, се използват по-
нятията „образователно“, „педагогическо“ и „ученическо“ портфолио.

През учебната 2012/13 г. Министерството на образованието младежта и 
науката у нас предлагат въвеждането на ученическо портфолио. Препоръчва 
се то да бъде разгърнато през цялата учебна година и да проследява напредъка 
на ученика през този период [7].

Анализът на информационните източници, свързани с изясняване същ-
ността на образователното портфолио показва нееднозначност в дефиниране 
на съдържанието на понятието, но най-често то се определя като съвременна 
образователна технология [2; 3; 5; 6 и др.].

В своите трудове, в които Д. Павлов разглежда темата за същността, ви-
довете и предназначението на ученическото портфолио, употребява термина 
„образователно портфолио“. Според него то е „специфична информационна 
технология“ [5], тъй като е свързано с разработване и подреждане на съдържа-
нието му така, че да отразява определени качества, развитие, постижения на 
неговия притежател. То може да се поготви от самия ученик, за себе си. Под-
борът, подреждането, представянето на информацията зависи освен от равни-
щето на себепознание, и от желанията, стремежите, усилията на индивида да 
създаде конкретни представи у другите за себе си.

Учителят също може да създаде портфолио за учениците. Това е въз-
можност те да се опознаят по-задълбочено, да се наблюдава процеса на разви-
тие на техни качества, способности, особености, да се допълват представите 
за всеки един от тях.

Йорданка Ст. Пейчева
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Авторът предлага следната обща класификация за основните типове 

портфолио:
1. Според субекта, който го изработва:
– от индивида (ученика) за себе си;
– от преподавателя (учителя) за: собственото кариерно развитие; фор-

миране и развитие на своите възпитаници; работа по конкретен про-
ект (тема).

2. Според целите на портфолиото:
– процесуално – включва материалите по време на работата върху те-

мата или областта, авторовата преценка, анализ, интерпретация за 
тях. Предназначението му е да покаже участието, включеността на 
автора в процесите на собственото си учене, развитие, промяна. Тук 
най-пълно може да се осъществи задълбочен рефлексивен анализ – 
чрез изразяване на позицията на автора не само по конкретната тема 
или област, но и по това, как е работил, осмислял, размишлявал, пре-
живявал на различните етапи от създаване на портфолиото;

– ресурсно – отразява личностните ресурси на детето – умствено разви-
тие, потребности, интереси, мотиви, поведение, ценности и др.

– демонстрационно – целенасочено подбрана, систематизирана, струк-
турирана информация, предназначена да убеди, да спечели другите да 
вземат положително решение за нещо.

3. Според използваните носители на информация:
– портфолио, изградено от хартиено-печатни носители на информация;
– портфолио, разработено с електронен вид информация: като web-стра-

ница в глобалната мрежа и качено на електронен диск (CD, DVD) [5].
Сред разнообразните варианти за създаване на ученическо портфолио 

се оказва, че най-предпочитани от началния учител са тези, чрез които се ре-
гистрира личностното развитие на учениците – умствено, творческо, нрав-
ствено, емоционално. Това е резултат от постановката, че „портфолиото е една 
универсална технология за документиране на изявите на човека“ [5].

Неговата подготовка е по-лесна, тъй като в съдържателен аспект то не 
се свърза с процеса на овладяване на учебния материал, а по-скоро включва 
резултатите от него – контролни, тестове, анкети. Според класификацията на 
Д Павлов за типовете портфолио според заложените цели, този вариант може 
да се причисли към ресурсния тип.

По-рядко се използва процесуалния, при който се регистрират етапите 
и резултатите от самостоятелното учене.

Приемаме становището на В. Гузеев, че „в основата на разработката на 
образователните технологии лежи проектирането на високоефективна учебна 
дейност на учениците. В най-общ вид то включва в себе си:

• описание на измеримия очакван резултат от обучението (степен на 
владеене на понятията, способите за дейност, за интелектуално раз-
витие и др.);

Ученическото портфолио в начална училищна степен като съвременна ...
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• характеристика на психологическите процеси, които е необходимо да 

се актуализират, за да се постигнат поставените образователни цели;
• обосновано съдържание на дейността, стимулираща съответните 

психични процеси, конструиране на ситуацията, общуване, даващо 
необходимия познавателен и практически опит;

• представяне на учебния материал във вид на системи от задачи и ди-
дактически процедури за тяхното усвояване;

• изтъкване на логиката на изучавания предмет и условия за пренос на 
усвоеното в нови образователни ситуации;

• разработка на процедури за контрол, измерване, диагностика качест-
вото на усвоения материал [1].

Ученическото портфолио, разглеждано в този смисъл на „образовател-
на технология“, придобива ново съдържание. Акцентира се на процеса на уче-
не, в който ученикът е поставен в активна позиция.

Когато портфолиото се използва като папка, съдържаща дидакти-
чески инструменти, предназначени за учениците, с помощта на които те 
стават активни участници в конструирането на новите знания, умения, в 
изграждането на отношения, то придобива характер на образователна тех-
нология.

Огромният потенциал на портфолиото като съвременна образователна 
технология осигурява по- забавно и ефективно усвояване на учебния мате-
риал в условията на активна познавателна дейност на ученика, която може да 
се осъществи както в урока, така и извън него. То може да осигури по-голяма 
гъвкавост на учебния процес, особено като се имат предвид следните пробле-
ми, свързани със съвременното му състояние:

• Когато става дума за обективно и многостранно оценяване на пости-
женията на учениците по учебни предмети, като Домашен бит и тех-
ника и Изобразително изкуство, се оказва, че учебното време и регла-
ментираните дейности в часовете не позволяват достатъчно пълно да 
се установят действителните творчески и технически способности и 
интереси на учениците.

• При други предмети учениците изпитват затруднения при овладява-
нето на наситения с фактология материал – „Човекът и обществото“, 
„Човекът и природата“.

• Факт е, че част от информацията в учебниците с времето губи своята 
актуалност и се нуждае периодично от обновяване и допълване.

• Ученици с подчертан интерес към определена научна област или дей-
ност обикновено се нуждаят от допълнителна информация, за да се 
задоволи тяхната любознателност. Предоставянето на допълнителни 
материали или посочване на подходящи информационни източници 
по дадена тема или проблем допринася за поддържане или провоки-
ране на интереса на учениците към него, особено когато става дума за 
използването на игрова или друга подходяща интерактивна форма.
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• От особено значение е формирането на умение за оценяване на по-

стигнатите резултати. Учениците трябва да се научат да оценяват 
обективно своята работа и тази на другите.

Поради това е необходимо да се актуализират и обогатят дидактиче-
ските инструменти и педагогическата технология като цяло, за да се отговори 
адекватно на проблемите, свързани с активното и ефективно овладяване на 
учебния материал, многостранното регистриране на индивидуалните пости-
жения и интереси, както и умението за осъществяване на рефлексивна дей-
ност у учениците.

Всичко това предполага сериозна предварителна подготовка на учителя. 
За един успешен съвремен преподавател не е достатъчно само добре да владее 
материята, която преподава, но и да може да я поднесе атрактивно, разноо-
бразно, да провокира и стимулира учениците да намират свои решения. Зато-
ва е необходимо да се осигури разнообразие от форми, методи и средства за: 
усвояване на нов материал, самостоятелно придобиване, обобщаване, систе-
матизиране на информация, извеждане на закономерности, формулиране на 
изводи, провокиране на нестандартно мислене и творчество, изразяване на 
мнение, отношение и оценка. Педагогът трябва добре да познава интерактив-
ните методи на преподаване, спецификата и възможностите за използване на 
мисловните карти в учебния процес, инструменти за рефлексия и саморефле-
ксия, подготовката на мултимедийни презентации.

Тази задълбочена предварителна подготовка на учителя му осигуря-
ва възможност да влезе в ролята на един съвременен педагог, който е по-
скоро организатор и консултант в учебния процес, явява се не толкова като 
източник на нови знания, колкото на стратегии на познание.

Образователното портфолио е възможност за реализиране на отворена, 
либерална и толерантна към учениците педагогическа технология, която ги 
прави участници в конструирането на новото знание и адаптирането на учеб-
ното съдържание към техните интереси и предпочитания. Създава условия за 
развитие на умението за самостоятелно учене – една от осемте ключови ком-
петентности, регламентирани от Европейската референтна рамка.

„Умението за учене“ е способността да се постоянства в ученето, да се 
организира собственото учене, включително чрез ефективно управление на 
времето и информацията, както самостоятелно, така и в групи. Тази компе-
тентност включва разбиране на собствените нужди в учебния процес, откри-
ване на наличните възможности и способности за преодоляване на пречките 
в него. Успешното учене означава не само придобиване, обработване и усвоя-
ване на нови знания и умения, а и способност за търсене и използване на ръ-
ководства. То дава възможност на учащите да надграждат върху предишните 
си познания и житейски опит като мотивацията е от решаващо значение [4].

1. Поставянето на ученика в активната позиция на конструктор на ново-
то знание, може да се осъществи чрез следните подходи:

• Поставяне на задачи за проучване на тема или проблем с цел обога-
тяване на учебния материал с актуална, любопитна информация по 
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темата. За целта се посочват разнообразни източници от учителя. 
Реализацията на този подход е свързана с формирането на следните 
ключови умения:
– умение за използване на различни информационни източници – 

печатни и електронни;
– умение за събиране, систематизиране и обобщаване на информа-

ция;
– умение за открояване на най-важното.

• Създаване на условия в урочната работа за осъществяване на активна 
познавателна дейност като: сравняване, анализиране, обобщаване на 
информация, формулиране на изводи и заключения, свързани с из-
веждането на нови знания.

Особено полезни дидактически инструменти тук могат да бъдат ми-
словните карти, попълването на таблици, схеми, интерактивни методи (ме-
тод на проектите, мозъчна атака, обратна мозъчна атака, SWOT анализ и др.). 
Много важно е онагледяването с различни средства: компютърни технологии, 
произведения на изкуството, фотоси, натурални обекти, модели и макети. Ди-
дактичните игри са особено подходящи за занимателно усвояване на учебния 
материал.

• Формиране на умения за рефлексивна дейност.
Способността за осъществяване на обективна самооценка и оценка 

на дейността и резултатите от нея, е изключително важна за изграждане на 
адекватна компетентност и самочувствие у съвременната личност. Ето защо, 
в процеса на учебно-възпитателната дейност педагогът трябва да предлага на 
учениците разнообразни инструменти за оценяване, подходящи за тяхната 
възраст: система от изисквания, представляващи точни критерии за оценява-
не, скали, таблици, ключове за оценяване на получени резултати и други.

• Когато говорим за адаптиране на учебното съдържание според ин-
тересите на учениците, не става дума за внасяне на промени в него, а 
за поставянето на акцент на определени теми, в които децата биха се 
включили с желание и готовност да споделят своя опит, наблюдения, 
изводи, до които са стигнали в процеса на самостоятелно подготвя-
не на материали под различна форма: колекции и сбирки, рисунки, 
резюмета, есета, мултимедийни презентации и други. За целта е же-
лателно учителят да проучи кои теми и области от учебното съдър-
жание представляват интерес, след което да формулира въпроси и 
задачи, и да посочи подходящи информационни източници.

Най-общо смисълът на образователното портфолио се заключава в 
следното:

• Да формира и развива умението за самостоятелно учене чрез овладя-
ване на подходи за ефективно усвояване, обобщаване и систематизи-
ране на информация.

• Да формира умение за осъществяване на творчески подход в познава-
телната и практико-приложната дейност на учениците.

Йорданка Ст. Пейчева
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• Да провокира и развива техните интереси.
• Да формира умение за осъществяване на обективна рефлексивна дей-

ност.
Тъй като един от най-ценните приоритети на портфолиото е да подпо-

мага процеса на активно и самостоятелно овладяване на информация и фор-
миране на редица надпредметни умения, учителите биха могли да се насочат 
към създаване на варианти на образователно портфолио по предмети, при 
които учениците срещат трудности при усвояване на учебното съдържание 
или там, където информацията много бързо се натрупва и обновява.

Създаването на портфолио с образователен характер предполага креа-
тивност от страна на преподавателя, позволява му да използва своите позна-
ния и опит, за да адаптира учебния процес към актуалните потребности на 
обществото, както и да откликне на потребностите и интересите на ученици-
те, с които работи.
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PERCEPTIONS ABOUT SELF-EFFICACY  
OF STUDENTS OF MUSICAL COLLEGE
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Alice A. Nurieva

ABSTRACT: The problem of professional formation of performing musicians is 
actual for musical pedagogic and psychology. This paper considers the problem 
of self-efficacy as a predictor of professional development of musicians. Students 
of average special musical college took part in research. It turned out that, despite 
the significant achievements in music and success in study, not all students con-
sider themselves to be self-efficacious. Probably, there are still some other mecha-
nisms which regulate idea of students of self-efficacy.
KEYWORDS: personality, student, musical pedagogic and psychology, profes-
sional formation, self-efficacy.

Основная задача профессионального становления музыканта-исполни-
теля заключается в том, чтобы сформировать у него собственный стиль музы-
кально-творческой деятельности, который состоит из сочетания взглядов, це-
левых установок, особой технологии труда, неповторимой манеры общения.

Существует определенная взаимозависимость между процессом ста-
новления профессионального мастерства и формированием личностной 
целостности человека. Отражение этой взаимозависимости можно видеть в 
законе личностно-профессионального развития и умножения личностного 
потенциала.

Движущей силой личностно-профессионального развития выступают 
противоречия. Основным из них является противоречие между способностя-
ми, одаренностью личности, мотивацией достижений и требованиями кон-
кретной профессиональной деятельности.
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Процесс профессионального становления является уникальным и непо-

вторимым. В ходе его формируется индивидуальный стиль деятельности и ин-
тегрированные структуры психологических компонентов профессиональных 
свойств личности. В процессе профессионального самоутверждения человек 
стремится к выявлению зоны личной ответственности за развитие своей ин-
дивидуальности средствами профессионального самоутверждения. При этом 
он стремится объединить то, что было и потенциально есть в его личности, с 
тем, что позитивно несет в себе его профессия.

Общеизвестно, что неудовлетворенность реализованностью своих про-
фессиональных притязаний и ограниченность реального «пространства» для 
самоутверждения негативно влияют на функционирование ценностно-смыс-
ловой и мотивационной сферы индивида, порождая состояния фрустрации 
во всех их многообразных проявлениях.

Знание психологических особенностей профессионального становле-
ния позволяет прогнозировать этот процесс, моделировать его и управлять 
им, обеспечивая тем самым более эффективное профессионально-личност-
ное развитие человека. При этом сущность профессионального становления 
может быть представлена как мотивационный процесс психической актив-
ности, направленный на достижение личностно значимых результатов в про-
фессиональной сфере, процесс, актуализирующий концепцию личности и 
создающий дополнительные мотивы профессиональной деятельности. В про-
цессе профессионального самоутверждения происходит консолидация субъ-
ективно-престижных мотивов с мотивами профессиональной деятельности. 
Содержание профессионального самоутверждения определяется степенью 
выраженности потребности личности в профессиональной деятельности, 
профессиональными притязаниями, ценностными ориентациями, професси-
ональной самооценкой и др. (Д. К. Кирнарская, 2003, с. 337)

Важно отметить, что стратегии профессионального самоутверждения 
позволяют согласовывать индивидуальные особенности самосознания с тре-
бованиями профессиональной среды. В зависимости от способов достижения 
результата, а также позиции личности, характеризующей ее направленность 
или на оценку окружающих, или на реальные достижения, определяются в ко-
нечном счете базовые стратегии профессионального самоутверждения.

Концептуальный план личностно-профессионального развития связан 
прежде всего с тем, что личность может оформлять свои притязания и ожида-
ния в виде целей (как далеких, так и близких, образующих смысл конкретных 
жизненных этапов), намечать планы и программы достижения целей, строить 
в соответствии с ними свои действия, оценивать события своей профессио-
нальной жизни, требующие изменения стереотипных к ним подходов, пра-
вильно диагностировать причины своих неудач.

На наш взгляд, такой концептуальный план личностно-профессиональ-
ного развития проявляется в таком феномене как самоэффективность (А.
Бандура и др.), поскольку содержание профессионального самоутверждения 
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определяется сформированностью профессиональной Я-концепции, согласо-
ванностью результатов профессиональной карьеры с собственными ожида-
ниями, профессиональными притязаниями, ценностно-смысловой позицией 
в профессиональных взаимоотношениях; способностью к структурированию 
временной пролонгированности профессиональной жизни; степенью уверен-
ности в себе и умением оформлять свои притязания в виде генерализирован-
ных мотивов-целей (К.А. Абульханова-Славская, А.А. Деркач, С.Б. Наседин).

Термин «самоэффективность» был предложен А.Бандурой и обозначает 
убежденность людей в своей эффективности, которая, в свою очередь, влияет 
на уровень их мотивации, отражающийся в величине и продолжительности 
усилий по выполнению задачи. Высокий уровень самоэффективности пред-
полагает отсутствие стратегии избегания в случае возникающих сложностей. 
Источниками пополнения информации о своей самоэффективности, согласно 
А.Бандуре, могут быть: успешное выполнение деятельности; научение через 
наблюдение; низкий уровень эмоционального возбуждения (тревожности); 
социальное одобрение.

Концепция самоэффективности относится к умению людей осознавать 
свои способности выстраивать поведение, соответствующее специфической 
задаче или ситуации. С точки зрения Бандуры, самоэффективность, или осоз-
нанная способность справиться со специфическими ситуациями, влияет на 
несколько аспектов психосоциального функционирования. То, как человек 
оценивает собственную эффективность, определяет для него расширение или 
ограничение возможности выбора деятельности, усилия, которые ему придет-
ся приложить для преодоления препятствий и фрустраций, настойчивость, с 
которой он будет решать какую-то задачу. Другими словами, самооценка эф-
фективности влияет на формы поведения, мотивацию, выстраивание поведе-
ния и возникновение эмоций.

По мнению Бандуры, люди, осознающие свою эффективность, прила-
гают больше усилий для выполнения сложных дел, чем люди, испытывающие 
серьезные сомнения в своих возможностях. В свою очередь, высокая самоэф-
фективность, связанная с ожиданиями успеха, обычно ведет к хорошему ре-
зультату и таким образом способствует самоуважению.

А.Бандура (1997, 2000) предположил, что приобретение самоэффектив-
ности может происходить любым из четырех путей: способности выстроить 
поведение, косвенного опыта, вербального убеждения и состояния физического 
(эмоционального) возбуждения. По его мнению, наиболее важным источником 
эффективности является прошлый опыт успеха и неудач в попытке достичь 
желаемых результатов: успешный личный опыт порождает высокие ожида-
ния, а предыдущие неудачи порождают низкие ожидания. Косвенный опыт 
также может быть источником высокой самоэффективности. То есть наблю-
дение за другими людьми, успешно выстраивающими поведение, может все-
лить в человека надежду на самоэффективность и уверенность, что с подобной 
деятельностью вполне можно справиться. Эффективность может также быть 
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достигнута или изменена через убеждение человека в том, что он обладает 
способностями, необходимыми для достижения цели. Бандура выдвигает ги-
потезу о том, что сила вербального убеждения ограничивается осознаваемым 
статусом и авторитетом убеждающего. И наконец, люди с большей вероятно-
стью добиваются успеха, если они не напряжены и эмоционально спокойны.

Как было уже сказано, самоэффективность возникает, увеличивается 
или уменьшается в зависимости от одного из четырех факторов или от их ком-
бинации: опыта непосредственной деятельности, косвенного опыта, мнения 
общества, физического и эмоционального состояния человека. Эта информа-
ция о себе самом и об эффективности своего взаимодействия с окружающим 
миром составляет когнитивный компонент Я-Концепции человека. Она об-
рабатывается сознанием и, совместно с воспоминаниями о прошлом опыте, 
оказывает влияние на представления о самоэффективности.

Дж. Капрара и Д. Сервон (2003) используют понятие «воспринимаемая 
самоэффективность», которое состоит в оценке человеком своей способности 
совершить какие-либо действия в определенных условиях. Авторы выделяют 
два элемента этого определения. Во-первых, воспринимаемая самоэффектив-
ность определяется контекстуально, то есть в отношении конкретной задачи, 
стоящей перед человеком. Это определение имеет большое значение для пси-
хологической оценки, так как большинство исследователей разрабатывают не 
обобщенные психологические методики, а шкалы самоэффективности, пред-
назначенные для измерения самооценки в конкретных областях функциони-
рования.

Вторая особенность определения воспринимаемой самоэффективности 
состоит в том, что этим понятием обозначаются суждения о действиях, ко-
торые человек может совершить вне зависимости от того значения, которое 
им придается. Человек может, к примеру, высоко оценивать свою эффектив-
ность в отношении выполнения рабочих обязанностей, однако не испытывать 
на этот счет особого удовлетворения, если эта работа воспринимается им как 
малоценная или не позволяющая проявить себя.

Дж. Капрара и Д. Сервон считают, что стратегия, основанная на теории 
самоэффективности, – это стратегия контекстуальной оценки представлений, 
то есть в отношении определенных обстоятельств и действий. Она обладает 
значительной прогностической и практической ценностью. Оценки декон-
текстуализированной самоэффективности позволяют предсказать поведение 
достаточно точно.

Авторы приводят результаты различных исследований самоэффектив-
ности, которые наглядно иллюстрируют прогностическую силу представле-
ний о собственной эффективности. Например, исследование самооценки 
собственной эффективности у лиц, страдающих фобиями, (Bandura, Adams, 
& Beyer, 1977); оценки самоэффективности позволяют спрогнозировать не 
только общий уровень достижений, но и успех/неудачу на уровне отдельных 
действий (Cervone, 1985). В работах, посвященных проблеме стресса и ко-
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пинг-поведения, было обнаружено, что представления о самоэффективности 
статистически опосредуют связь между глобальными диспозиционными пе-
ременными (например, оптимизм, самоуважение) и адаптацией к стрессовым 
событиям (Cozzarelli, 1993).

Дж. Капрара и Д. Сервон (2003) считают, что для более точного опреде-
ления понятия «воспринимаемая самоэффективность», необходимо выявить 
конкретные поведенческие, когнитивные и аффективные механизмы, по-
средством которых представления об эффективности влияют на личностное 
функционирование. При этом они ссылаются на работу А.Бандуры (Bandura, 
1997), который выделяет четыре процесса, посредством которых представле-
ния об эффективности влияют на поведение.

Во-первых, восприятие собственной эффективности влияет на выбор 
вида деятельности. Человек берется за дела, которые, по его мнению, ему 
по силам, и избегает дел, с которыми, с его точки зрения, ему не совладать. 
Во-вторых, если выполнение действия уже начато, восприятие самоэффектив-
ности влияет на усердие и настойчивость. Решение о том, как долго пытаться 
выполнить поставленную задачу, частично зависит от оценки собственных 
способностей. В-третьих, оценка собственной эффективности также влияет 
на эмоциональные реакции. Лица, уверенные в своей эффективности, меньше 
тревожатся о потенциально угрожающих событиях. В-четвертых, представ-
ления об эффективности влияют на качество выполнения сложных когни-
тивных заданий. Уверенность в собственной эффективности обычно способ-
ствует высоким достижениям, влияя на принятие трудностей, настойчивость, 
несмотря на неудачи, осуществление сложных когнитивных стратегий и тре-
вогу/спокойствие перед лицом угрозы.

Понятие «самоэффективность» означает уверенность человека в соб-
ственной конкретно обозначенной компетентности, в своих способностях 
организовать и исполнить действия, необходимые для определенных дости-
жений в той или иной деятельности (Гайдар, 2008). В своем исследовании 
М.И.  Гайдар установил соответствие между структурными компонентами 
личностной самоэффективности студентов и реализуемыми ими функциями: 
когнитивно-рефлексивный компонент выполняет познавательно-диагности-
ческие функции, эмоционально-оценочный – защитные, регулятивно-пове-
денческий – мотивационно организационные функции.

В нашем исследовании мы будем придерживаться определения самоэф-
фективности, предложенного М.И. Гайдаром: “самоэффективность – это со-
четание представлений человека о своих возможностях и способностях быть 
продуктивным при осуществлении предстоящего поведения, деятельности, 
общения и его уверенности в том, что он сумеет реализовать себя в них и до-
стичь ожидаемого объективного и субъективного эффекта” (Гайдар, 2008).

Таким образом, воспринимаемая самоэффективность – мощный пре-
диктор поведения, позволяет достаточно точно предсказать и оценить дей-
ствия человека, является одним из механизмов регуляции его поведения.
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Д.К. Кирнарская (2003) отмечает, что личностное и профессиональное 

развитие специалиста в области музыки (педагога, музыканта-исполнителя) 
имеет свои, характерные черты и особенности. Она отмечает, что «формиро-
вание профессионала в области музыкальной культуры может происходить 
спонтанно, в силу естественных, природных закономерностей, в зависимости 
от масштабов дарования того или иного индивида, от условий его жизнеде-
ятельности и т.д. В то же время профессиональное развитие может быть и 
целенаправленным, регулируемым, коль скоро рядом с учащимся находится 
опытный, стратегически мыслящий педагог. Вряд ли надо доказывать, что в 
последнем случае личностно-профессиональное развитие специалиста в об-
ласти музыки будет более успешным и продуктивным, результаты его станут 
более весомыми и конкретными» (там же, с. 339).

Общемузыкальное, личностно-профессиональное развитие – это мно-
гогранный, диалектически сложный процесс, пронизанный многочисленными 
внутренними связями, – связями не линейными, а многослойными, «полифони-
ческими», затрагивающими различные сегменты (этажи) психики музыканта.

Одна из важнейших сторон личностно-профессионального развития 
связана с развитием комплекса специальных способностей (музыкальный 
слух, чувство музыкального ритма, музыкальная память). Но развитие уча-
щегося-музыканта не сводится лишь к выявлению и кристаллизации в ходе 
учения его специальных способностей. Не менее существенны в плане об-
щемузыкального развития и те метаморфозы, внутренние сдвиги, которые 
совершаются в области фантазии и воображения, в эмоционально-волевой 
сфере, а также в сфере профессионального музыкального мышления, художе-
ственного сознания обучающегося (там же, с. 343).

И здесь важной задачей является научить студента учиться. Учить 
учиться – это не только приобщение молодого музыканта к «методологии» са-
мостоятельной деятельности, инициирование выработки необходимых уме-
ний и навыков – это одновременно и формирование определенной жизненной 
и профессиональной позиции у учащегося, ориентированной на самодвиже-
ние, саморазвитие, самоактуализацию, это закладка глубинных, фундамен-
тальных оснований его (учащегося) отношения к миру, профессии, самому 
себе. Вряд ли у педагога-музыканта есть более важная и ответственная задача, 
нежели та, о которой идет речь (там же, с. 339).

В психолого-педагогической и музыкальной литературе мы не обна-
ружили данных об особенностях представлений о самоэффективности сту-
дентами музыкального колледжа. Поэтому эта проблемы стала целью наше-
го эмпирического исследования. При этом мы исходили из предположения, 
что представления о самоэффективности будут выше у тех студентов, кото-
рые показывают значимые результаты, как в учебной деятельности, так и в 
музыкальном исполнительстве. Испытуемыми выступили студенты Среднего 
специального музыкального колледжа г. Уфы Республики Башкортостан, Рос-
сия в количестве 25 человек.

Особенности представлений о самоэффективности студентами музыкального ...
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Для сбора эмпирических данных были использованы следующие мето-

дики:
1. «Тест определения самоэффективности Маддукса и Шеера» в перево-

де и модификации А.В. Бояринцевой (1995) Методика содержит три шкалы 
измерения самоэффективности: общая самоэффективность, самоэффектив-
ность в сфере предметной деятельности и в сфере общения.

Тест определения самоэффективности Маддукса и Шеера содержит три 
шкалы измерения самоэффективности: общая самоэффективность, самоэф-
фективность в сфере предметной деятельности и в сфере общения. Средние 
значения самоэффективности в сфере деятельности располагаются в интерва-
ле значений от +7 до +53 баллов, а в сфере общения – от -7 до +15 баллов. По-
казатели, находящиеся за пределами этих интервалов, свидетельствуют либо о 
низкой самоэффективности, либо о высокой.

2. Шкала общей самоэффективности (Generalized Self-Efficacy Scale,. 
GSES). Авторы: Р. Шварцер, М. Ерусалем (адаптация В.Г. Ромека). (см. Л.М. Ми-
тина). Показатели до 27 баллов свидетельствуют о низкой самоэффектив ности; 
27-35 – средняя самоэффективность, более 35 –  высокая самоэффективность.

Результаты, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что в 
среднем испытуемые демонстрируют высокие показатели по Шкале общей 
самоэффективности (GSES). Более дифференцированную картину представ-
лений о самоээфективности как общей, так и деятельностной и социальной 
самоэффетивности дает нам тест Маддукса и Шеера.

Таблица 1. Средние показатели параметров самоэффективности у испытуемых
Шкала
GSES Тест-опросник Дж. Маддукса-М.Шеера

Обшая
самоэффек-

тивность

Общая
самоэффектив-

ность.

Деятельностная
самоэффектив-

ность

Соцальная
самоэффектив-

ность
39 33 6 6

Распределение испытуемых по уровню выраженности рассматривае-
мых показателей самоэффективности представлено в таблице 2.

Таблица 2. Распределение испытуемых по степени выраженности 
показателей самоэффективности (в %%)

Уровень
Шкала GSES Тест-опросник Дж. Маддукса-М.Шеера

Обшая
самоэфф.

Общая
самоэфф.

Деятельная
самоэфф.

Соцальная
самоэфф.

Высокий 39 50 33 44
Средний 22 17 28 28
Низкий 39 33 39 28
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Как видно из приведенных данных таблицы 2, имеются различия в 

представлении студентов о самоэффективности. Они наглядно представлены 
на рис. 1.
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Сравнение по каждой шкале отдельно показало, что в целом студенты 
полагают, что они наиболее эффективны в деятельностной сфере, нежели в со-
циальной сфере. Это, скорее всего, связано с тем, что студенты могут реально 
представить свою эффективность в деятельностной сфере, поскольку имеют 
опыт практической деятельности, а именно музыкально-исполнительской. 50 
% опрошенных испытуемых являются лауреатами различных музыкальных 
конкурсов, трое из них – стипендиаты различных фондов (Детского фонда, 
Президента РБ, им. В.Спивакова).

На рис. 2 представлены средние показатели успешных в музыкальном 
исполнительстве студентов и мало успешных. Критерием для выделения в 
группу успешных явилось наличие у студентов лауреатских званий и участие 
в различных фондах.
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Рис. 2. Сопоставление по показателям самоэффективности успешных  
и малоуспешных студентов.
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Сопоставительный анализ полученных данных с реальными успехами 

студентов как в учебной деятельности в целом, так и в музыкальном испол-
нительстве показывает, что в целом успешные в музыкальном исполнитель-
стве студенты оценивают себя чуть выше по параметрам самоэффективности 
по сравнению с малоуспешными студентами. Однако, несмотря за значимые 
достижения в музыке и успехи учебе, не все студенты считают себя самоэф-
фективными. Например, студенты, которые показывают отличные успехи и в 
учебе, и в музыкальном исполнительстве, являются лауреатами и стипендиа-
тами фондов (их всего 5%), показали по всем параметрам самоэффективности 
очень низкие баллы. И наоборот, студенты, которые не показывают значимых 
результатов ни в учебе, ни в музыкальном исполнительстве, считают себя са-
моэффективными как в сфере деятельностной, так и социальной. Видимо, 
есть еще какие-то другие механизмы, которые регулируют представление сту-
дентов о самоэффективности.

Таким образом, приведенные данные показывают, что имеются разли-
чия в представлении студентов о самоэффективности. В ходе эмпирического 
исследования получила подтверждение гипотеза о влиянии успешности в уче-
бе и в музыкальном исполнительстве на представление студентов о самоэф-
фективности.
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ENGLISH EDUCATION: CLASSICAL METHODS  
AND INNOVATIVE ONLINE METHODS

Assoc. Prof. Dr. İsmail AKTAR

ABSTRACT :The classical teaching methods in English education are to face to 
face and homework style. We offer grammar, listening, speaking, reading and 
writing courses in our English Preparation School before our students start their 
majors. The evaluation of them generally is in class exams. Due to the time and 
staff constraints, the evaluations not necessarily reflect the best measurements. 
Therefore, we need more innovation in English teaching methodology. Online 
English teaching materials could be the solution. Especially, native pronuncia-
tion and speaking can be done by online activities. Furthermore, online materi-
als offer more examples and can also be customized in the needs of students. For 
some students, more listening but less grammar sections can be blended.
KEYWORDS: englısh, innovative, methods, communication

School of Foreign Languages was established under Yalova University on May 
6, 2012. As School of Foreign Languages, our main objective is to make our students 
reach a certain level of English to use the language without any difficulty, to help stu-
dents develop language skills required to carry out their academic studies effectively, 
and communicate accurately and fluently in international social affairs. As School of 
Foreign Languages, we aim to prepare our students for starting their departments 
equipped with the necessary English Language skills which they may need in their 
further academic studies

To achieve this, after students gain the right to enroll different departments 
of Yalova University, the students whose level of English is not sufficient to continue 
their further education are divided into four different modules from A1 to B2 which 
are designed in accordance with the Common European Framework of Reference by 
using placement tests.  An educational program which consists of student centered 
teaching techniques, and methods for different learning styles are used by academic 
staff that follow the recent developments in the field and improve their teaching and 
professional development continuously. Besides, latest educational tools are used in 
classes to facilitate learning and fit with every learner type. In order to take our ed-
ucation further in an organizational structure, we have Curriculum and Material 
Development Unit which works hard to design next curriculum and materials need-
ed in the cycle of revisions and evaluations of what has been conducted through the 
year, Testing Unit which prepares all exams to standardize all the assessment and 
evaluation, and Professional Development Unit which keeps the staff motivated to 
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develop themselves by offering a selection of workshops according to their needs. In 
addition to these, compulsory and optional English classes in faculties and vocation-
al schools are given and directed by School of Foreign Languages.

What we take into consideration with priority as School of Foreign Languages 
is to reorganize our educational areas, keep the key trends and important develop-
ment in Educational Technology and integrate of Online, Hybrid, and Collaborative 
Learning into our education by shifting from students as consumers to students as 
creators. The following part explains what are those trends and developments and 
the importance of them.

Technology in the language classroom  The world of online communi-
cation is a vast new medium, comparable in some ways to books, print, or librar-
ies.  New communications technologies are part of the broader ecology of life at the 
turn of the century. Much of our reading, writing, and communicating is migrating 
from other environments (print, telephone, etc.) to the screen. In such a context, we 
can no longer think only about how we use technologies to teach language. We also 
must think about what types of language students need to learn in order to commu-
nicate effectively via computer. Whereas a generation ago, we taught foreign lan-
guage students to write essays and read magazine articles, we now must (also) teach 
them to write e-mail messages and conduct research on the Web. This realization has 
sparked an approach which emphasizes the importance of new information tech-
nologies as a legitimate medium of communication in their own right rather than 
simply as teaching tools. The advantages of using new technologies in the language 
classroom can only be interpreted in light of the changing goals of language edu-
cation and the changing conditions in postindustrial society. Language educators 
now seek not only (or even principally) to teach students the rules of grammar, but 
rather to help them gain apprenticeship into new discourse communities. This is 
accomplished through creating opportunities for authentic and meaningful inter-
action both within and outside the classroom, and providing students the tools for 
their own social, cultural, and linguistic exploration. The computer is a powerful tool 
for this process as it allows students access to online environments of international 
communication. By using new technologies in the language classroom, we can better 
prepare students for the kinds of international cross-cultural interactions which are 
increasingly required for success in academic, vocational, or personal life.

Currently, we are actively using the following technological devices in our lan-
guage classrooms:

Overhead projectors
Smart boards
Classroom software
With the help of CALL, we add diversity to our langue classrooms with activi-

ties such as collaborative, content-based projects which the students prepare in pairs 
or small groups, peer editing, blogging and podcasts. Such activities bring students 
face to face with authentic language learning and real-life skill-building opportu-
nities while encouraging and enabling the students to become more autonomous 
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learners. Autonomous learning is about individualisation of learning and self assess-
ment helps learners monitor their individualised progress. An important aspect of 
the monitoring process for learners is simply knowing how they are doing in their 
learning. They want to know if they are becoming more proficient as users of the tar-
get language. Oxford (1990: 162) includes “gauging either general language progress 
or progress in any of the four skills” as oneof her language learning strategies. Self-as-
sessments help learners monitor their level of success in specific learning tasks. A 
series of self-assessments will contribute to monitoring progress towards specific 
learning objectives. They can also have a motivational effect. Success breeds confi-
dence. Self-assessment does not always demonstrate success but where it does, even 
on a small scale, learners’ motivation will be enhanced. Teachers also need to know 
how well learners are doing. They have a professional responsibility to help learners 
learn. As well as monitoring language proficiency, self-assessments provide learners 
with personalised feedback on the effectiveness of their learning strategies, specific 
learning methods and learning materials. Evaluative feedback can also help teachers 
to enhance their support of learners. Through self-assessment, learners can identify 
specific areas where they need more support and can seek help from teachers or 
language counsellors. Information about support requirements can enable teachers/
counsellors to focus on areas where guidance is needed at a time when it is needed 
most.

Collaborative, student-centered learning within ZPDs.  Computer-medi-
ated communication (CMC) via social networks, blogs, public forums, video and 
photo sharing websites is based on the constructivists’ principles of collaborative 
learning within Vygotsky’s zones of proximal development (ZPDs) (Basharina, 2009; 
Nardi, 1996). In CMC the traditional Initiation-Response-Feedback (IRF) model is 
replaced by the multi-directional exchange of ideas: students themselves assume the 
role of experts and provide feedback to their fellow-students. Teachers, on the other 
hand, assume the role of facilitators. This shifts learning processes from teacher-cen-
tered to learner-centered and empowers students by making them take control of 
their own learning; they become lifelong learners. In addition, more opportunities 
for learning emerge via exchanging ideas with broader audience across geograph-
ical, cultural and age boundaries. Availability of ICT 24/7 helps solve the problem 
of the lack of time to speak in class, as students can engage in interaction outside of 
the classroom. Last but not least, online interaction promotes face-to-face classroom 
discussions.

One of the most important benefits of using technologies in the language learn-
ing classrooms is development of students’ language proficiency within collaborative 
online environments (Basharina, 2009). While previously CALL (computer-assisted 
language learning) was based on the Structuralist Perspective, which emphasized 
grammar and vocabulary drills and  practice; current CALL reflects the Socio-Cog-
nitive approach that links development of language proficiency with social interac-
tion (Warschauer). Second language acquisition is promoted when learners come to 
agreement through negotiation of meaning (Pica, 1994), defined as “communication 
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in which participants’ attention is focused on resolving a communication problem” 
(Gass, 1997, p. 107) or when speakers want to reach a clear understanding of each 
other. Asking for clarification, rephrasing, and confirming what one thinks one has 
understood are examples of the strategies for the negotiation of meaning. Current 
research recommends using students’ everyday experiences to motivate and enhance 
their learning. Nowadays, ICT is an important part of our everyday lives. We use the 
Internet for interaction, research, and design purposes regularly. Advanced technol-
ogy users cannot imagine their lives without their smartphones, iPods, and comput-
ers. By integrating technology into the classroom curricula, we bridge the classrooms 
with the reality of our everyday lives. At the same time, we can help less advanced 
users develop their digital literacy and/or turn the use of technology from leisure 
pastime to profoundly educational and empowering experiences, thereby, develop-
ing students’ real-world skills.

English Education: Classical Methods and Innovative Online Methods
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ВЪЗГЛЕДИ В СВЕТЛИНАТА НА ИНОВАЦИЯТА  
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СТЕПЕН В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА
Проф. д-р Исмет Чавушоглу
Ялова Университет, Турция

VIEWS IN THE LIGHT OF INNOVATION IN EDUCATION 
AROUND ABOVE BACHELOR’S DEGREE IN ART

Professor Dr. Ismet Cavusoglu
Yalova University, Turkey

ABSTRACT: Innovation means renewal, restructuring and new organization in 
all areas of modern life. Innovation is very important in the field of art, which 
needs constant renewal, according to the development of the era in which we live. 
Conventional training is an existing, ongoing, however if you look at the past, we 
see that at all times talked about the modernization of education.
KEYWORDS: Art, students, training, education.

Иновацията означава подновяването, преструктуриране и нова органи-
зация във всички области на съвременния живот. Иновацията е много важна 
в областта на изобразителното изкуство, където има нужда от постоянно под-
новяване, съобразно развитието на епохата, в която живеем.

Конвенционалното обучение е съществуващо, продължаващо, обаче 
ако погледнем в миналото, виждаме, че във всички времена е ставало дума за 
осъвременяване на обучението. Понякога виждаме Липидски подход, поня-
кога Бологненски процеси, това са последните, които са били еталон, пресни 
в нашето съзнание. Всичко, което е прогресивно, ефективно, рационално и 
ново, е по-доброто. Тези, които се занимават с изобразително изкуство, също 
имат за цел: по-доброто постижение. За целта е рационално и уместно да се 
използват различни ефективни средства и методи.

Всъщност иновацията е новост, нова организация, ново начинание и в 
обучението, респективно и за възпроизводство на по-добри съвременни ка-
дри. Живеем в епохата на технологиите и информацията, което ни дава ос-
нование да заявим, че в областта на информацията има изключително богати 
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източници и бърз достъп. Знанието, което е останало в рамките на регионал-
ното, местното и не е достигнало до ниво международно, то е недостатъчно. 
Непрекъснато трябва да се изследва световно опит и ниво. Изкуството вече е 
международно, да се разграничава с националното, днес не е интересно. Съ-
временният студент в над бакалавърска степен вече е длъжен да се съизмерва 
със световното ниво, да се възползва от световния натрупан опит и светов-
ните образци. Четиригодишният срок на обучение в областта на изкуствата 
е кратък срок. От гледна точка на придобиване на знания и опит също е не-
достатъчно време. На магистърската и докторската степен ние гледаме с цел 
научна кариера (за преподаватели) и издигане в професията. Разбира се тези 
срокове на обучение допринасят за натрупване на повече знания и опит.

В процес на тези програми се съсредоточаваме върху знанията, които 
не са застъпени в бакалавърската степен и студентите имат повече време за 
работа и изследване. Супервайзерът също тук играе направляваща и опреде-
ляща роля, при разширяване на дълбочина и на ширина знанията и при из-
ползването на световните образци в нашата област. Понеже нашата област на 
обучение е изкуствата, искам да споделя повече опита си около обучението по 
изобразително изкуство. Правилното, е вземайки под внимание регионалните 
специфики, националните особености, създадените творби на изкуството да 
са направени непременно в контекста на световните тенденции. Въпреки че 
езикът на разказването е индивидуален, специфичен, творбите трябва да бъ-
дат разпознаваеми от световния зрител.

В обучението, по традиция се възползваме от опита и познанията, на-
трупани от националните и световните източници. Съвременните реалности 
показват, че вече не е достатъчно да използваме наличните в страната нацио-
нални и международни преводни източници, понеже те са в ограничено коли-
чество, информацията вече е глобална. Поради това мисля, че студентите, за 
да могат да ползват чуждестранните източници по-ефективно, трябва да знаят 
чужди езици, особено английският език е изключително важен за целта. При 
избора на студенти, кандидати за магистърска и докторска степени в Турция, 
има изискване да се знае и чужд език: английски, немски, френски, руски, ита-
лиански и други, което се документира и измерва с централен изпит. Канди-
датите представят документ за нивото, чийто минимум е 65 точки от възмож-
ни 100 точки. Това се смята за нормално и се практикува от десетина години 
във факултетите по изкуства. По късно при назначаване като преподавател 
също се изисква най-малко 65 точки. Знаещият чужд език може директно да 
използва чуждестранните източници, ще може да контактува с преподавате-
ли от чуждестранни университети, творци студенти и пр. Това е присъщо за 
всички области и сфери на знанията. Някои от кандидатите идват от колежи-
те, които знаят великолепно чужд език. В някои факултети се прилага една го-
дина подготовка със засилено изучаване на чужд език, обикновено английски 
език. Това се прилага при бакалавърска степен, където срокът за обучение се 
удължава с една година (1+4=5). Добър е приносът на програмата „ЕРАЗЪМ“. 

Възгледи в светлината на иновацията около обучението в над бакалавърска ...
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В това отношение тя е от голямо значение и за студенти, и за преподаватели 
при обмяна на опит и знания. При контакти в такива среди и пространства 
студентите се възползват от опита на чуждестранния преподавател, откриват 
се други хоризонти и възможности на международно ниво.

За нашия възпитаник е важно да събира повече знания и впечатления, 
посещавайки художествени галерии, музеи, панаири на изкуствата в светов-
ните центрове за съвременно изкуство, както и за класическото. В различни 
художествени центрове в света се организират биеналета, симпозиуми и дру-
ги форуми. Обикновено целта на биеналето е в рамките на определена тема 
да направи възможно да се срещат творбите със зрителите. Кураторите, изби-
райки творците и творбите, допринасят за най-доброто поднасяне на инфор-
мациите насочени към обществата, света и гражданите чрез най-ефективно и 
добро експониране на творбите в експозицията. Почитателите на художестве-
ните произведения, както самите творци така и политици и граждани, получа-
ват като информация от изложбите иновации и модерност. Студентите ни от 
над бакалавърска степен трябва да посещават тези изложби (галерии, музеи, 
форуми и пр.), за да направят своите анализи и заключения за съвременното 
изкуство в съвременен аспект и информираност.

Погледнато конвенционално, по-рано студентите се развиваха и оф-
ормяха, произхождайки от класически образци, това също е необходимо, не 
може без да се получават познания в областта на изкуствата – основни, кла-
сически, които ще бъдат необходими и за модерното изкуство. Иначе би било 
прескачане на етапи. В горните степени студентът трябва да може да анализи-
ра правилно иконографията и пластичното в съвременното изкуство, да може 
да асимилира същността на творбата, да улови съвременното в нея. Също така 
да усети новата интерпретация, с една дума да разчете правилно това, което 
му се поднася чрез творбата. Съвременните жизнени условия, развитието на 
технологиите и отражението им в живота, улесниха и промениха тотално на-
чинът ни на живот. Вече е факт, чрез интернет и социалните медии се стига 
моментално до всякаква информация. Като супервайзери (съветници), наше 
задължение е да подчертаем, че знанията в книгите са незаменими източници, 
които също трябва да се използват. Мисля, че в над бакалавърските програ-
ми в областта на изкуствата, супервайзерът трябва да насочва вниманието на 
студента да събира знания и от областите – философия, естетика, психология, 
етика, социология и политика, за да може да ги използва в творческия процес.

Целта ни е да подготвяме творци, които да знаят какво да правят, как 
да го направят и да изграждат винаги връзка между „защо – резултат“, да мо-
гат да експериментират, да създават комбинации и използват нови материа-
ли. Тези студенти, които влагат високо съзнание, ще могат да бъдат успешни 
като новатори в изкуството, да прилагат рационални методи и пр. Смятам, че 
е необходимо на обучаващите се в тези програми да се вземат под внимание и 
произведенията им да бъдат оценявани. Още при кандидатстването да им бъ-
дат оценени работите от компетентно жури, да се прилага практически изпит 
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(например – рисуване по тема). Условията за прием са различни в различните 
университети, има и централни (от ВУЗ) изисквания по подбора. Студентите, 
завършващи тези програми, показват зрели творби, анализите им са конкрет-
ни, професионални със собствено мнение и стил. При нас заедно с теоретична 
теза (тема), която се защитава пред жури, се изисква и самостоятелна изложба, 
с най-малко 25 творби, която също се оценява от журито. Тезата се приготвя 
по определена тема в областта на изкуствата, по насочване и контрол на супер-
вайзера. В бакалавърска степен студентът подготвя и защитава темата си през 
последната година, при магистърската степен последните три, четири семес-
търа, а при докторската степен след завършване на теоретичния курс, който 
продължава два семестъра. Използвайки различни източници на знания, те-
мата (тезата) се защитава пред журито на 3 – 4 етапа (частично) и накрая ця-
лостно пред жури. Целта е завършилите тези програми да получат диплома за 
съответната степен, като специалисти с високи теоретични познания и опит. 
В своята област да имат съвременен визуален изказ, определящ глас и профе-
сионално мнение по проблемите на теорията и практиката в изкуството. 

Възгледи в светлината на иновацията около обучението в над бакалавърска ...



530
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ABSTRACT: The paper discusses the use of manipulatives as a function, which 
lays the foundations for the development of reflection, thinking, speech, inter-
human communication and working activity as well as the specific features of 
manipulatives with regard to teaching mathematics to children with develop-
ment disability.
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Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 288/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Дейността е философска категория, отразяваща взаимодействието на 
личността със света. Според научната психология единният дейностен акт се 
проявява в две страни: външна – в която се изразява материалният, осезаеми-
ят резултат и вътрешна – в която се изразяват знанията, способностите, ка-
чествата, висшите психични функции на личността.

Реализирането на външната дейност е възможно само с участието на 
вътрешната, т.е. чрез съзнанието, а реализирането на вътрешната форма е 
възможно само с участието на външната. [5] Човешката дейност има няколко 
основни характеристики: целенасоченост и съзнателност – нейното реализи-
ране винаги е обусловено от предварително обмислена цел, средства, етапи и 
резултати; потребностна обусловеност – зад всяка форма на човешка дейност 
стои определена потребност; обществена обусловеност – цялото ѝ многообра-
зие се включва в системата от обществени отношения; предметност – тя прави 
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възможно взаимодействието между обекта и субекта; опосредственост – по-
средством психичното отражение от една страна и средството от друга, тя из-
разява своята цялостност; продуктивност – води до определен резултат, както 
по посока на обекта, така и по посока на субекта; избирателност – само човек, 
овладял определено количество знания и опит, може да прави избор между 
различните предмети на своята дейност; мотивационна обусловеност – всяка 
дейност е мотивирана и винаги се извършва съобразно индивидуална или об-
ществена потребност. [5]

Познавателната дейност е вид човешка дейност, без която са невъзмож-
ни всички останали – трудовата, комуникативната, оценъчната, емоционална-
та. Свързана с тях, изпитваща влиянието на всяка една от тези дейности, поз-
навателната дейност се явява тяхна основа и предпоставка. Целенасочената 
трудова дейност се обуславя от знанията, т.е. от осъществената познавателна 
дейност и се съпровожда от нея. [5]

Познавателните действия са структурна част на учебната дейност. Те мо-
гат да бъдат най-разнообразни: ориентировъчни, изпълнителски, контроли-
ращи, оценяващи. Операциите са подструктурни елементи на познавателните 
действия. Чрез тях се осигурява изпълнение на дейността в нейното конкрет-
но предметно съдържание. Действията и операциите осигуряват изпълнение 
на процеса на дейността – осигуряват нейната резултативна страна.

Познавателната дейност на личността e система от действия, управля-
вани от съзнателна познавателна цел (усвояване на знания, умения, навици 
и форми на поведение, събиране и преработване на информация за свой-
ствата и отношенията на предметите и явленията от действителността). 
Познавателната дейност може да бъде предимно външна – практическа (ма-
нипулиране с предмети и тяхната механична обработка, претегляне и измер-
ване, взаимно преместване), перцептивна (разглеждане, слушане, наблюдение; 
символична дейност – изобразяване, назоваване, обозначаване, словесно оп-
исание, изказване, повтаряне думи или фрази и изказвания) и вътрешна (спе-
циални перцептивни действия – движение на погледа по предмета, подбиране 
ориентири, конструиране образ; мнемически действия – подреждане и орга-
низиране материал, отделяне в него смислови ориентири и връзки, установя-
ване връзки на новото с минал опит и знания, назоваване и обозначаване, схе-
матизация и повторение; умствени действия или интелектуални операции – 
анализ и синтез, отъждествяване и различаване, абстрахиране и обобщаване, 
ориентировка и подбор или „селекция“, класификация, кодиране и декодира-
не). Вътрешната (психическа) дейност е система от психични операции, която 
възниква от външната по пътя на интериоризацията. [2]

Учебната дейност е основен вид човешка дейност със собствена по-
требностно-мотивационна основа и структура. Тя е специфична система от 
умствени и практически действия за изграждане, уточняване и усъвършенст-
ване на представи, понятия, мисли, умения, навици, при което се развиват 
способностите и цялостната личност на ученика. Съгласно теорията за пое-
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тапно формиране на умствените действия включва пет основни компонента: 
мотивационен – потребности, интереси, мотиви; ориентировъчен – приемане 
целта на учебно-познавателната дейност, нейното планиране и прогнозиране 
въз основа на когнитивни психически процеси, протичащи на различни рав-
нища – сензорно, перцептивно, мисловно, фантазно; съдържателно-операцио-
нен или „изпълнителски“ – система от основни знания във вид на представи, 
понятия, закони, теории и начини за учене – инструменти за придобиване и 
преработка на информацията, за прилагане знанията на практика; ценност-
но-волеви – внимание, воля, волева регулация и емоционална характеристика 
на действието; оценъчен – „контролно-коректировъчна част“, която осигурява 
„обратна информация“ за хода на извършваните действия и корекции в тях 
върху основата на сравняване получените резултати с поставените цели. [1] 
Теорията на П. Галперин за поетапното формиране на умствените действия 
е разновидност на операционния модел на обучението (основава се на ди-
алектическия принцип за единство между външна (практическа) и вътрешна 
(психична) дейност). Според този принцип структурата на мисленето е ин-
териоризирана структура на предметната дейност, т.е. мисленето на ученика 
произтича от неговите практически действия. Но предметните действия на 
ученика може да се управляват, следоватeлно може да се управлява и проце-
сът на придобиване на нови знания. За тази цел Галперин създава методика 
за поетапно формиране на умствените действия. Според теорията му всички 
процеси на учене протичат в следните етапи:

¨ действия с предметите, които се изучават, или техните материализи-
рани форми;

¨ изпълнение на дейността, която ще се заучава без опора на предмети-
те, но при гласно изговаряне;

¨ изпълнение само при изговаряне за себе си;
¨ умствено действие при участие на вътрешната реч;
¨ чисто умствено действие, без опора на материалния предмет и без не-

обходимостта на речта.
Процесът на обучение, изграден върху теорията на Галперин, се базира 

върху следните принципи:
¨ изучаваните понятия и закономерности се въвеждат в хода на реша-

ването на учебните задачи и тяхното практическо приложение;
¨ мисловната дейност се разчленява на умствени действия;
¨ формират се системи от действия, съответстващи на различните 

учебни задачи и ситуации;
¨ съобщават се принципите (ориентирите), които определят решаване-

то на задачата, формулирани с понятия;
¨ за решаването на учебната задача се използват предметни и словесни 

действия, които чрез механизма на интериоризацията се фиксират в 
съзнанието на ученика в качеството им на умствени действия.

Анализът на спецификата на процеса на формиране на математически 
понятия при децата с интелектуална недостатъчност говори за това, че всич-
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ки структурни компоненти на дейността се оказват недостатъчно формирани 
и не могат да се развиват пълноценно без специално обучение. Процесът на 
формиране на математически понятия има сложна структура и изисква взаи-
модействие на такива психични процеси като зрително-пространствен гнозис, 
устна реч, обща и фина моторика, зрително-моторна, слухо-моторна коорди-
нация, графо-моторни функции, едновременни и последователни движения, 
тактилно, зрително, слухово възприятие, внимание, саморегулация, развитие-
то на които са нарушени при децата с интелектуална недостатъчност.

Началните стъпки при овладяването на много математически понятия 
са свързани с дейности с предметни съвкупности, които са на различно равни-
ще на абстрактност. Това превръща предметната дейност в една от основните 
дейности, която се нуждае от значително развитие при ДИН.

Предметната дейност (операции, действия и дейност с конкретни обек-
ти) е една от най-старите от фило- и онтогенетична гледна точка функции на 
човека и лежи в основата на развитието на отражението (сензо-моторните ка-
чества), мисленето, речта, междучовешките отношения и трудовата дейност. 
Възниква и се развива благодарение на детския интерес към света (предмет-
ния), на познавателната активност и социалното въздействие за неговото ус-
вояване. В началото има случаен, непреднамерен, съзерцателен или манипу-
лативен характер, а към етапа на най-високото си цялостно развитие е пред-
намерена, мотивирана, смислообразуваща, целенасочена функционалност със 
значим личностен смисъл в неговия преобразуващ, познавателен и продукти-
вен аспект. [3] При постъпването си в началното училище учениците не при-
тежават достатъчно умения за извършване на цялостна предметна дейност, а 
само сравнително ограничена съвкупност от предметни актове, операции и 
елементарни действия. Това предполага необходимост от развитие на съзер-
цателните, манипулативните и оръдейните аспекти на предметната дейност. 
За обучението по математика от значение е използването на такива форми на 
работа, чрез които да се способства за изграждане умения у децата още в пър-
ви клас за извършване на предметни действия, в които се осъществява синтез 
на предметната и речевата функции на дейността.

Особеностите на психичното развитие на децата с интелектуална недос-
татъчност обуславя нагледно-действения характер на обучение. В началния 
етап мисленето се формира в план действия с опора на възприятията, което 
се развива в целенасочени действия. Това налага определена последователност 
при използването им в процеса на обучение по математика:

¨ проиграване на действията с педагога;
¨ съвместни действия с педагога;
¨ действия по подражание;
¨ действия по образец;
¨ изпълнение на задачи по инструкция.
Установено е, че изграждането на образи за предметите и явленията за-

почва с различни дейности върху тях, които ги изменят или се установяват 
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техни характеристики. При работата върху формиране на понятия, свързани 
с числата до 10, се осигурява както индивидуален, така и общокласов дидак-
тичен материал от предметни съвкупности (от реални обекти или имитиращи 
структури). Един от първите етапи на работа е сравняване на съвкупностите с 
релациите «… повече…», «… по-малко…», «…толкова, колкото…». Смисълът 
на тази дейност – сравняване на съвкупности е да се натрупа достатъчно ин-
формация за това, че има и такива групи, при които обектите от едната са 
«толкова, колкото» обектите от другата. Въз основа на това се въвежда поня-
тието за конкретното изучавано число.

За овладяване на действието, свързано със сравняване на съвкупности 
е необходимо да се разчита на предметни съвкупности с различно равнище на 
абстрактност:

✓ тетрадки и моливи;
✓ имитиращи структури;
✓ триъгълници и кръгчета;
✓ пръчици и топчета и т.н.
Овладяването на система от такива действия, чрез които се отговаря и 

на конкретни въпроси (В коя от групите обектите са повече или по-малко? В 
първата група обектите толкова ли са, колкото обектите от втората група?) 
говори за определено равнище на формиране на този вид предметна дейност. 
Съпътстващата реч и употребата на конкретните (за това учебно съдържание) 
понятия дава възможност за превръщането на тези интегрални единици в ум-
ствени операции, действия. На децата в зависимост от тяхното равнище на 
обучаемост се предлагат дейности, свързани с различния смисъл на понятието 
число:

¨ Количествено число (свързано с въпроса за това, колко отделни обек-
та се намират в групата);

¨ Редно число (на кое място се намира даден обект в една наредена съв-
купност);

¨ Числото като отношение между дадена величина и избрана нейна 
мерна единица за измерване (колко пъти дадена мерна единица се 
съдържа в даден обект за измерване);

¨ «операторно» – показва какви аритметични действия трябва да се из-
вършват с числата.

Числото е абстрактен, мисловен образ-идея. Децата трябва да бъдат 
водени последователно, стъпка по стъпка по стълбата на абстракцията, т.е. 
упражненията трябва да се подреждат в следната последователност:

¨ Упражнения с конкретни реални предмети – децата манипулират, 
придобиват непосредствен опит;

¨ Упражнения с изобразени предмети – децата манипулират вече с по-
обобщен образ;

¨ Упражнения с учебник, тетрадка – децата само наблюдават;
¨ Упражнения с индивидуалните сметала и с класното сметало – топки-

те на сметалото се приемат като по-висока степен на обобщеност. [4]
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Нагледността, сетивните възприятия и практическата дейност на децата 

се явяват основа за осъзнаването на определени знания, за развитие на тях-
ното мислене. Имайки предвид, че децата с интелектуална недостатъчност са 
с неустойчиво внимание, бързо се уморяват, някои от тях са изключително 
пасивни, инертни, други – превъзбудени, учителят се стреми да организира 
работата си така, че да използва повторения, но при тях смисълът на дейност-
та е един и същ, а обектите, чрез които се реализира предметната дейност да 
се променят. В зависимост от индивидуалните особености на децата е въз-
можно по-бързо повишаване равнището на абстрактност на индивидуалния 
дидактичен материал. Учителят също така не забравя, че само демонстрация-
та на нагледни пособия не осигурява съзнателно усвояване на математически 
знания. Необходимо е активизиране и включване на учениците в предмет-
но-практическата дейност.

Предметната дейност е в основата на усвояването на знания и умения за 
събиране и изваждане на числата до 10. Затова обикновено обучението на деца 
с интелектуална недостатъчност започва чрез създаване на условия за «обе-
диняване» на предметни (не пресичащи се) съвкупности – за събиране или 
«отделяне» (за изваждането) на елементи от дадена предметна съвкупност. 
Методическата работа може да се организира в зависимост от конкретната 
дидактическа цел, която учителят си е поставил: да се съдейства за разбиране 
смисъла на събирането или изваждането; придобиване на елементарни зна-
ния и умения за пресмятане на сбор или разлика. Първите стъпки в дейността, 
свързана с действие събиране са формиране на умения за това «практическо» 
обединяване на две групи, следващата е установяване количеството на «нова-
та» група, което става чрез отброяване на новообразуваната.

Много често в пряката работа при обучението на децата с интелектуал-
на недостатъчност се реализират повторения на някои операции и действия с 
цел разбиране математическата същност на дадена ситуация. Необходимостта 
от тези повторения налага използването на предметни съвкупности с раз-
лична степен на абстрактност, но съхраняващи отработваната математическа 
същност. Така учениците започват да придобиват умения за по-разгърнати 
предметни действия, включват се елементи на тяхното речево обобщение. 
Стремежът е да се водят учениците към разбиране условността на предметите 
и функционирането с тях, към разбиране възприетите знакови еквиваленти 
на предметните съвкупности, извършва се подготовка за работа със знакови 
модели на различно равнище на абстрактност. Правят се елементарни речеви 
обобщения, умозаключения.[3]

За успешното протичане на учебната дейност при децата с интелектуал-
на недостатъчност е необходимо да се създадат специални условия:

¨ по-продължителен срок за усвояване на учебното съдържание;
¨ изучаване на учебния материал на малки дози;
¨ често повторение на вече преподаван материал;
¨ честа смяна на дейностите в класната стая;
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¨ забавен характер на обучението, за да се поддържа интереса на децата 

в класната стая, за стимулиране на мотивационните аспекти на дей-
ността – използване на моделирането и нагледността като средство и 
метод на познание при различните учебни дейности (при формира-
не, изясняване, затвърдяване и приложение на знанията и уменията, 
както и при контрола върху усвояването им); прилагане на разноо-
бразни модели, съобразно достъпността в обучението и в съответ-
ствие с характера на дейностите; свързване на моделите и моделира-
нето с жизнени ситуации;

¨ въздействие върху всички анализаторни системи на детето – цялост-
ната методическа работа се насочва към обогатяване на сетивната 
култура и предметната дейност на учениците с интелектуална недо-
статъчност като необходима база за преход от нагледно-образно и на-
гледно-действено към абстрактно-логическо мислене.

Урокът се построява на комплексна основа с използване на различни 
видове дейности: игрова, трудова, конструктивна, изобразителна. Създават се 
такива условия, които дават възможност на всяко дете да работи в достъпен 
темп, да проявява самостоятелност, да се включва в дейностите на класа – ос-
новна задача в процеса на усвояване на математически знания.
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ФОРМИРАНЕ НА ПИСМЕНАТА РЕЧ ПРИ ДЕЦА  
С ЛЕКА УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ В НАЧАЛНА 

УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, ИНТЕГРИРАНИ  
В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Калина Спасова, Живко Жеков

WRITTEN SPEECH FORMATION IN CHILDREN  
WITH MILD MENTAL RETARDATION IN PRIMARY 

SCHOOL INTEGRATED IN THE MAINSTREAM SCHOOL
Kalina Spassova, Zhivko Zhekov

ABSTRACT: Background: Individuals with mild mental retardation (MMR) 
constitute the highest percentage of underdeveloped intellectually and charac-
terized by the fact that they reasonably well to adapt to external conditions and 
be integrated into society. Difficulties in assimilating knowledge of the studied 
subjects and skills to apply them is one of the most common reasons for failure 
in social adaptation of primary school age. Among the difficulties in learning a 
leading position occupied the disturbance of reading and writing.
The purpose of the study is to track and analyze the results of the therapy in a 
group of children with MMD integrated into comprehensive school with distur-
bance of written communication.
Methods: The study group of children with MMR includes 15 consecutive cases 
from the town. Varna (10 boys and 5 girls) aged 8-12 years who had received 
complex language therapy of spoken and written language in 2011-2015. The 
group was formed by prior medical diagnosis of MMR.
Results: Total outputs of the group before the complex speech therapy is 810 
(avg. 54) points. For boys the average score is 580 (avg. 58) while the girls 230 
(avg. 46). At the end of the four-year comprehensive treatment the total group 
score is 600 (avg. 40) points. For boys it is 460 (avg. 46) and girls 140 (avg. 28) 
points. Common improvement of the group is 25.9%. For boys the improvement 
is 20.7%, while for girls is 39.1%.
Conclusions: MMR children of primary school age, integrated into mainstream 
schools, are suitable for complex speech therapy, as written language disorders 
are relatively surmountable. The pace of the final level of development are differ-
ent for different cases, but the trend is always positive.
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Въведение: Според Световната здравна организация, умствената изо-
станалост (УИ) е: „Състояние на задържано или непълно развитие на интеле-
кта, характеризиращо се с нарушение на уменията, които възникват в процеса 
на развитие и дават своя дял във формирането на общото ниво на интели-
гентност, т. е. на когнитивните, двигателните и социални умения.“1 Липсата на 
адаптивност в поведението е основен показател за УИ според Classification in 
mental retardation на American Association in Mental Deficiency (AAMD).2 Ум-
ствената изостаналост може да се дефинира и като дефицитарност на соци-
алните умения и значителни затруднения в практикуването на обществените 
отношения с последващо отчуждаване от социума или значителни проблеми 
при интеграцията.3 От тези и многото други популярни дефиниции следва, че 
лицата с УИ имат различни дефицити в мисловните, паметовите процеси и 
езиковите способности. Терминът УИ обединява в себе си голяма група ано-
малии на психичното развитие, които са с различна етиология, патогенеза и 
клинична картина.

Наличието на УИ, се доказва чрез стандартизирани IQ тестове. Според 
интелектуалния квотиент (IQ), умствената изостаналост се дели на няколко 
основни степени.

Леката умствена изостаналост (ЛУИ) е първата от степените. При ли-
цата с ЛУИ се забелязва емоционална и социална незрялост. Налице са обу-
чителни трудности в уменията за четене, писане и аритметичните операции, 
езиково-говорни нарушения и затруднения в самостоятелното изпълнение на 
задачите. Наблюдават се трудности при възпроизвеждането и усвояването на 
понятия. Мисленето е нагледно-образно със слаба концентрация. Те са срав-
нително независими в самообслужването и в практическите умения. Още в 
ранна детска възраст се наблюдават отклонения в развитието, свързани със 
симптоми на недоразвитие на двигателната сфера, закъсняло изправяне и 
прохождане и задръжки в развитието на речта. Това недоразвитие се изразява 
основно в забавяне на етапите на речевото развитие. Първите думи се появя-
ват обикновено след 3 г., а първите фрази и прости изречения след 5 години.4 
Диспропорцията в съотношението между пасивен и активен речник е едно 
от най-съществените и открояващите се особености на речниковия запас на 
децата с ЛУИ. Тя се запазва като упорита и трудно преодолима през целия 
процес на обучение. Изоставане се наблюдава и в общото моторно развитие и 
координацията на движенията, ясно изразени са нарушенията в движения на 
сензомоторната координация на двигателния акт. Често при децата с ЛУИ се 
наблюдават много излишни и неточни движения. Темпът на ходене е неустой-
чив с неритмична и неравномерна походка.

Лицата с ЛУИ представляват най-голям процент от изостаналите в ин-
телектуално отношение и се характеризират с това, че могат сравнително до-
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бре да се адаптират към външните условия и да бъдат интегрирани в обще-
ството.5,6 Точно тази група деца е една от най-големите, която на този етап се 
интегрира успешно в рамките на съвременното общообразователно училище. 
Затрудненията в усвояването на знания по изучаваните учебни дисциплини 
и уменията за прилагането им е една от най-честите причини за неуспешната 
социална адаптация в началната училищна възраст. Сред трудностите в обу-
чението водещо място заемат нарушенията на четенето и писането.

При четене и писане участват различни равнища на езика, гнозиса (зри-
телен, пространствен, сукцесивен, фонемен и др.) и праскиса (орален и ману-
ален). Функционалната мозъчна система на писмената реч почива на основата 
на функционалната мозъчна система на устната реч – говора и говорната пер-
цепция. При формирането им, (а и при дизонтогенетичното им развитие или 
при разпадането им) се проявява известна автономност на двата компонента, 
поради това че всеки има своя специфична невропсихологична организация.7

Писмената реч е инструмент за предаване на мисли и мисловна продук-
ция, като до 5 – 6-годишна възраст единственият начин детето да предаде ня-
какво графично съобщение е рисунката. В този етап от своето развитие децата 
с ЛУИ показват отклонения. Овладяването на писмената реч е невъзможно да 
се осъществи като процес, ако не е изградена и затвърдена устната реч. Двата 
процеса са взаимоосвързани от графичната система на езика и от процесите 
на висше психично равнище, свеждащи се до единна когнитивна функция.8

Целта на нашето проучване е да се проследят и анализират резултатите 
от проведената терапия при група от деца с ЛУИ, интегрирани в общообразо-
вателното училище при нарушения на писмената комуникация.

Материал и метод: Изследваната група от деца с ЛУИ включва 15 после-
дователни ученици от гр. Варна (10 момчета и 5 момичета) на възраст 8 – 12 
години, при които е проведена комплексна езикова терапия на говоримия и 
писмения език през периода 2011 – 2015 година. Групата е сформирана чрез 
предварително медицинско диагностициране на ЛУИ. Проведената терапия 
за четиригодишния период включва: артикулационна, дихателно-фонацион-
на, гнозисна и праксисна терапия, фонологични процедури, фонетико-фоно-
логични процедури, метафонологични процедури и процедури за творческо 
опериране с думи.

Оценката на резултатите е извършена въз основа на началните и край-
ните данни на терапевтичния период чрез попълване на „Протокол за впис-
ване вида и броя на грешките в писането“ при диктовка, който съдържа три 
основни раздела: равнище графема, равнище лексема и равнище синтаксема.9 
След анализ на протокола се изготвя профил на грешките в писането, който се 
оценява с точки. Получените крайни резултати на цялата група се сравняват с 
изходните данни на групата.

Резултати: Общите изходни резултати на групата преди провеждането 
на комплексната логопедична терапия е 810 (ср. 54) точки. За момчетата обща-
та оценка е 580 (ср. 58), докато за момичетата е 230 (ср. 46). В края на четириго-
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дишната комплексна терапия общият резултат на групата е 600 (ср. 40) точки. 
За момчетата той е 460 (ср. 46), а за момичетата 140 (ср. 28) точки. Общото 
подобрение на резултатите на групата е 25,9%. За момчетата подобрението е 
20,7%, докато за момичетата е 39,1%. Таблица 1

Таблица 1
Обща оценка преди 
терапията (точки)

Обща оценка след 
терапията (точки)

Подобрение след 
терапията (%)

Момчета 580 (ср. 58) 460 (ср. 46) 20,7
Момичета 230 (ср. 46) 140 (ср. 28) 39,1
Общо 810 (ср. 54) 600 (ср. 40) 25,9

При писане под диктовка най-честите грешки, които се допускат от гру-
пата са: изпускане на букви и срички, добавяне на букви и срички, сливане 
или разделяне на думи, фонетико-фонематични грешки, изпускане на думи и 
пунктуационни грешки.

Дискусия: Писането има различна степен на сложност. При диктовка се 
започва със слухово възприемане на думата, преминава през запазването ѝ в 
слуховата памет, фонемен анализ, построяване на графичен модел на думата и 
трансформация на модела в кинетична програма, следват моторна реализация 
и накрая прочитане на глас или на ум на написаното.8 Всички автори 4 – 6,8,9 
са единодушни, че за децата с ЛУИ самостоятелното писане, което е творческа 
дейност, е почти невъзможно, докато преписът и писането под диктовка са по-
достъпни, търпят положителна динамика и могат по-лесно да се овладеят и да 
се ползват за количествена оценка на резултатите от проведената комплексна 
логопедична терапия. В своето проучване Vuijk et al.(2010)10 достигат до изво-
да, че при деца с ЛУИ граничните моторни проблеми са значително по-изразе-
ни отколкото при нормалните деца и че нивата на когнитивните и моторните 
функции са свързани. Сходни са и заключенията на Dockrell JE (2001)11, според 
който физическото развитие се описва като пример за сензорно развитие, кое-
то включва органи и системи, които осъществяват усещанията, перцепцията и 
моторното развитие. То включва дейностите на мускулите и нервната система 
и нейната координираща функция върху перцепцията и движенията. Резулта-
тите от нашето проучване показват, че децата с ЛУИ, интегрирани в общоо-
бразователното училище, подлежат на комплексна логопедична терапия, коя-
то спомага в значителна степен за социалното им адаптиране. Ние смятаме, че 
в началната училищна възраст речта започва да изпълнява комуникативната 
си функция, но също така в този период на преден план излизат големите за-
труднения в овладяването на писмената реч.

Изводи: Децата с ЛУИ в начална училищна възраст, интегрирани в об-
щообразователното училище, са подходящи за комплексна логопедична тера-
пия, като разстройствата на писмената реч са относително преодолими. Тем-
повете на крайното равнище на развитие са различни за различните случаи, 
но тенденцията винаги е положителна.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ  
НА ТВОРЧЕСКИЯ ПРОЦЕС В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

Камен М. Теофилов

PSYCHOLOGICAL ASPECTS  
OF CREATIVITY IN CHILDHOOD AGE

Kamen M. Teofilov

ABSTRACT: By acquiring new knowledge in children form some basic human 
abilities and skills.The indispensability of child to create is expressed in various 
forms, some of which gaming. For the development of its expressiveness key fac-
tor is the degree of development of his creative imagination and fantasy. The 
level of development of individual potential is unevenly distributed among the 
children of one age group and depends on the level of intellectual and emotional 
development.
KEYWORDS: children pictorial activity, imagination, fantasy.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 292/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

През детската възраст (обхващаща периода от първата до четиринадесе-
тата година), немалка част от творчеството на детето заема рисуването. Чрез 
рисунката то претворява в образ чувствата, емоциите и мечтите си. Намира 
поле за изява като творец. Рисувайки, детето сътворява и насища образите с 
емоции, сюжети. Детската рисунка често има разказвателен характер. В нея 
се смесват множество елементи, а композицията не е задължително еднород-
на. Поливалентността в композиционната структура би могла да се обясни с 
непривикналия към целенасочено съсредоточаване волеви импулс на детска-
та психика. В развитието на отношенията между детето и заобикалящия го 
свят то придобива нови знания. Целта на учителя педагог е да превърне тези 
знания в умения. Обяснявайки си структурата на предметите, които го заоби-
калят, детето може по-точно да пресъздаде техните характеристики в рисун-
ки, описания или драматизации. Нуждата на детето да твори намира израз в 
различни форми, част от които първоначално преминават в игрови. Ранното 
развитието на детската психика (до неговата шеста година) се явява най-ва-
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жно за развитието на детската емоционалност и интелигентност. Познанието 
и ученето стават основа на модерните подходи в образованието. Жан Пиаже 
изтъква активния характер на ученето: „Знанията се усвояват активно от уче-
щия, а не се възприемат пасивно отвън“. До третата година се оформят ня-
кои базисни човешки способности, нагласи и особености на характера (т. нар. 
емоционална интелигентност). Лев Виготски създава теория за развитие чрез 
игра още през 20-те години на миналия век. Методът включва ролеви игри в 
група, една от главните цели на които е да се възпита у детето умението да се 
самоконтролира, да се фокусира и да работи целенасочено.

В детска възраст се срещат и т. нар. вундеркинди или деца чудо, демон-
стриращи отрано бързо съзряване в областта на някаква специална дарба. 
Най-често се проявяват вундеркинди в сферата на музиката, докато вундер-
киндите художници се срещат по-рядко. В пластичните изкуства призванието 
и способността за създаване на творби се проявяват забележимо по-късно – 
около четиринадесетата година. При Джото и Ван Дайк този етап настъпва 
около десетата година, при Рафаел – около осмата, при Микеланджело – около 
тринадесетата, а при Дюрер – около петнадесетата година. В поезията обаче 
няма произведение с нелично значение, което да е създадено по-рано от 16-го-
дишна възраст. Тези следи на бъдеща гениалност са още много далеч от ис-
тинското голямо творчество. Те са по-скоро симптом на бъдещия разцвет на 
тази дейност. Eдиничните примери за свръхнадареност доказват само тезата, 
че наличието на талант е необходим, но не и константен залог за творческия 
успех на твореца. Степента на развитие на творческото въображение и нара-
стващите изобразителни възможности вследствие на придобити знания обу-
славят една добра основа за развитие на детското творчество.

Дейността на творческото въображение е много сложна и зависи от ре-
дица фактори. Съвършено ясно е, че тази дейност не може да бъде еднаква 
у детето и възрастния, защото всички тези фактори приемат различен вид 
през различните периоди на детството. Във всеки период на детското разви-
тие творческото въображение работи по различен начин, свойствен именно 
на дадената степен от развитието на детето. „Особено характерна черта на 6 – 
7-годишните деца е подчертаното индивидуално своеобразие на изобразител-
ните им умения и възможности, което се обяснява с различията в степените на 
интелектуалното и емоционалното им развитие“ [2: 61].

И досега съществува мнението, че въображението на детето е по-бо-
гато от това на възрастния човек. Детството се смята за онзи период, когато 
фантазията е най-много развита и според този възглед с развитието на детето 
въображението и силата на неговата фантазия намаляват. Гьоте казва, че „де-
цата от всичко могат да направят всичко“ и тази невзискателност на детската 
фантазия, която обаче е несвободна у възрастния човек, се е приемала често 
за свобода или за богатство на детското въображение. Продуктът на детското 
въображение също рязко се различава от опита на възрастния човек. Детето 
живее повече в света на фантазията, отколкото в реалния свят. Характерни 

Психологически аспекти на творческия процес в детската възраст



544
особености се явяват неточността, изопачаването, преувеличаването и инте-
ресът към приказките и фантастичните разкази.

Възгледът, че фантазията на детето е по-богата от тази на възраст-
ния човек, не се потвърждава. Знае се, че опитът на детето е далеч по-беден. 
Интересите му са по-елементарни, отношенията му със средата също не при-
тежават онази сложност и многообразие, които отличават поведението на 
възрастния индивид. Въображението на детето търпи развитие, достигайки 
своята зрялост едва у възрастния човек.

Продуктите на истинското творческо въображение във всички области 
на творческата дейност принадлежат само на зрялата фантазия. Детето може 
да си въобрази далеч по-малко, отколкото възрастния, но то повече се дове-
рява на продуктите на своето въображение и по-малко ги контролира, затова 
въображението му изглежда по-нереално, съпоставено с това на възрастния. 
Характерът на комбинациите, от които струи детското въображение, тяхното 
качество и разнообразие също значително отстъпват, съпоставени с тези на 
възрастния човек.

Детското въображение притежава в еднаква степен с въображението на 
възрастния само първата форма – реалността на елементите, от които се из-
гражда. Къщичката на баба Яга съществува, разбира се, само в приказката, но 
елементите, от които е построен този приказен образ, са взети от реалния свят, 
от опита на човека и само комбинирането им носи следите на приказното, т. е. 
неотговарящо на действителността построение. Творческата дейност на въоб-
ражението се намира в непосредствена зависимост от богатството и разноо-
бразието на миналия опит на човека. Емоционалната връзка между дейността 
на въображението и реалността се проявява по двояк начин. От една страна 
всяко чувство, всяка емоция се стреми да се въплъти в образи, отговарящи на 
това чувство. Емоцията притежава по такъв начин способността да подбира 
впечатленията, мислите и образите, които са съзвучни на онова настроение, от 
което сме завладени в дадения момент.

Връзката между въображението и емоцията е възможно да бъде и с об-
ратен поляритет. Ако в първия случай чувствата влияят върху въображение-
то, то в обратния – въображението влияе върху чувствата.

Драматизацията или театралната постановка е най-често срещаният и 
разпространен вид детско творчество. Първо – драмата, основана на дейст-
вие, което се извършва от самото дете, най-близко и непосредствено свързва 
художественото творчество с личното преживяване. Външните впечатления 
от обкръжаващия го свят се схващат и конкретизират от детето в подражаема 
форма. Детските фантазии не остават в областта на мечтите като у възрастни-
те. Всяка своя измислица, впечатление детето иска да въплъти в живи образи и 
действие. Драматичната форма на изживяване на жизнени впечатления лежи 
дълбоко в природата на децата и намира своя израз стихийно.

Рисуването на детето е преобладаващ вид творчество в ранната възраст. 
С израстването и навлизането в късното детство у малкия човек обикновено 

Камен М. Теофилов



545
настъпва разочарование и равнодушие към рисуването. Пюкенс отнася това 
охладняване към възрастта между десетата и петнадесетата година от раз-
витието на детската личност. След този период интересът към рисуването се 
възвръща във възрастта между петнадесетата и двадесетата година. Този нов 
подем на изобразителното творчество бива преживян предимно от деца, кои-
то притежават повишена художествена надареност. По-голямата част от деца-
та остават за цял живот на нивото от стадия на прекъснатата изобразителна 
активност. Рисунките на възрастния индивид, нерисувал никога, малко се от-
личават от рисунките на 8- или 9-годишно дете, завършващо своя цикъл на ув-
лечение по рисуването. Това „охладняване“ всъщност крие прехода на рисува-
нето към нов, по-висш стадий, достъпен отсега нататък за деца със специални 
дарби или такива, които продължават да изучават рисуване в специализирани 
училища. „Изграждането на творческите способности на учениците в обуче-
нието по изобразително изкуство е невъзможно без използване и доразвиване 
на въображението. В учебно-възпитателния процес по изобразително изку-
ство творческото въображение се стимулира с помощта на множество теми, 
застъпени в учебното съдържание на програмите по предмета“ [1: 53].

Първите опити за по-пълна изобразителност се отличават със своята 
„изброителност“ и наподобяват „рентгенови образи“. Когато детето рисува чо-
век с дрехи, то изобразява и краката под дрехите. Друго ясно доказателство, 
че на този стадий детето рисува по памет, е външната неправдоподобност на 
изображенията в рисунката. Често големи части на човешкото тяло отсъст-
ват, а краката или ръцете биват прикрепвани директно към главата. Частите 
на фигурата са съединени без съобразяване с натурата. Схемите на детето са 
много целесъобразни, защото те съдържат само съществените и постоянни 
признаци на предметите. Рисувайки, детето предава в рисунката онова, кое-
то то знае за предмета, а не това, което вижда. Затова в рисунката често бива 
пропуснато много от наблюдаваната натура, което се явява несъществено за 
логиката на детето. Докато детето рисува, то мисли за предмета на своето изо-
бражение така, както би разказало за него.

Постепенно у детето се заражда необходимост не само да изброява кон-
кретните признаци на описания предмет, но и да предава формалните взаи-
моотношения на частите на изображението. На този стадий от развитието на 
детската рисунка се забелязва смес от формално и схематично изобразяване. 
В детската рисунка все по-често се срещат зачатъци от изображения, наподо-
бяващи действителността. По-големият брой изобразени подробности добли-
жава изображението все повече до действителния вид на предмета.

Изграждащата функция на въображението се заключава в подтика на 
детето към опознаване характеристиките на изображаемите предмети, които 
то се стреми да пресъздаде в своите рисунки. Детето подхожда първоначално 
от знанието за общото към знанието за частното (т. нар. „гещалти“). То разли-
чава фигурата на триъгълника, но не и видовете триъгълници. Това знание ще 
бъде придобито на по-късен етап от развитието му. Обогатяването на пред-
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ставите за окръжаващия свят спомагат за по-ясната изразителност. Доказано 
е, че ние можем да изобразим само знанията си за нещата. Ако едно дете ри-
сува портрет, то ще включи в него кръг – за формата на лицето, две точки – за 
очи, и с още две черти ще маркира линиите на носа и устата. След време, ко-
гато придобие знания за материята и анатомичната постройка, тази рисунка 
ще бъде много по-точна. А с помощта на фантазията и чрез различни методи 
(деформация, хиперболизация и др.) то ще може да създаде нови структури 
и форми, нов реален и несъществуващ в същото време свят, в който да даде 
израз на творческото си въображение.
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ГРАФИЧНИТЕ ЗНАЦИ И СИМВОЛИ  
В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА  

„ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА“
Керанка Г. Велчева

ABSTRACT: The active usage of graphic character tools in teaching „Home Tech-
niques and Economics“ will positively affect the landmark orientation and devel-
opment of the symbolic function of pupils in primary schoolage. Students will get 
a feel for one specific type of technical and communication signs. They will develop 
the skills to analyze characters, abstract signs, operation with graphical tools. They 
will develop skills for encoding and decoding. Studetns will deepen the knowledge 
of the real technical objects through their landmark designation. A copyright model 
of the functions of the symbols and signs in the society is proposed.
KEYWORDS: graphic signs and symbols, character orientation, coding.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 298/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Още от най-ранна детска възраст децата са задължени да познават при-
ложението на знаците, за да се адаптират по-лесно в обкръжаващата ги соци-
ална среда. В това отношение на първо място по значение са пътните знаци и 
други знаци за ориентиране в пространството – указателни, предупредител-
ни, забранителни, информативни и др. Децата разбират практически какво 
означават термините кодиране и декодиране (преминаване от един вид знаци 
е друг). В образованието децата се запознават с различни знаци. Символната 
функция се реализира най-напред чрез езика. Буквите и цифрите са най-ва-
жните знаци, овладявани от учениците в тази възраст.

В съвременната психология сетивните процеси – усещания, възприя-
тия, представи, се разглеждат като основа за развитие мисленето на децата и 
активизиране на познавателната им дейност. Формиращо значение за децата 
от 5-6 клас в тази насока е обучението по „Домашна техника и икономика“. 
Натрупването на количествени, пространствени и геометрични представи 
е немислимо без сложните мисловни операции – анализ, синтез, сравнение. 
Формирането на тези представи трябва да се осъществява с целенасочена сис-
темна и ръководена познавателна дейност, съобразена с абстрактния характер 
на математическите понятия.

У нас през последните години се обособиха школи, чиито представители 
се явяват последователи на научно-теоретичните и експериментално доказани 
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концепции на А. М. Леушина и Ж.Пиаже Ан. Илиева и Иц. Дерижан приемат и 
работят по моделите на Ж. Пиаже. Педагозите като Т. Игнатова и Т. Велинова 
използват методическата система на А. М. Леушина [1].

Отчитайки експерименталните изследвания и теоретичните разработ-
ки, извършени от горепосочените автори, можем да обобщим следното:

• развитието на мисленето като познавателен процес започва от дейст-
вието;

• свързва се думата и образа, за да се достигне до сложните логически 
операции.

Затова познавателната дейност на децата трябва да е насочена към усъ-
вършенстване на символно-аналитичната им култура. Използването на фигу-
рите, като модели и знаци за изобразяване на житейски ситуации, осъщест-
вява преход към по-обобщено мислене [9]. Извеждането на преден план на 
общото, същественото предполага сложна преработка на конкретния изходен 
материал. Използването на геометричните фигури като модели е вид абстрак-
ция, през която реалните явления се записват с математически символи. Дете-
то действа с белези, а мисли и говори с реални предмети.

За развитието на тази сложна мисловна дейност трябва да се използват 
дидактични упражнения, съобразени с възрастовите особености на децата, 
реализирани в определена последователност.

Запознаването на децата с геометричните обекти трябва да се извършва 
в процеса на тяхното практическо построяване и преобразуване, обучението 
трябва да се насочи към по-задълбочено изучаване на геометрични фигури.

Водещ момент в обучението трябва да бъде практическото построяване 
на елементи с помощта на различни средства, които постепенно се представят 
на децата съобразно тяхната сложност. В процеса на преобразуваща дейност 
децата затвърдяват количествените си представи. Така задачите се решават 
комплексно и са основа за интелектуалното им развитие. Също така постро-
яването на фигури, моделирани от различни предмети, помага на децата да 
осмислят зависимостта, която съществува между различните фигури. На тази 
база те извършват сложна аналитично-синтетична дейност чрез сравняване 
на отделните елементи. В хода на самостоятелната дейност в заниманията се 
осъществява сравнение на предметите със схематичната картина, като се оп-
ределят видове обекти, броят и пространственото им положение. Реализира 
се сложна връзка между външното практическо действие, насочено към ос-
мисляне на симетричния модел на дадена ситуация и вътрешното умствено 
действие.

Чрез учебния предмет „Домашна техника и икономика“ в V – VI клас се 
развива технологичната грамотност на учениците по посока на начално разби-
ране на връзките: култура на бита – техника и технологии; научни открития – 
техника и технологии; икономика – техника и технологии[8].

Държавни образователни изисквания за учебния предмет „Домашна тех-
ника и икономика“, свързани с развитието на символно-аналитичната култура:
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➢ Познава различни начини за измерване и чертане.
➢ Използва различни начини за комбиниране и сглобяване.
➢ Разпознава функциите на устройства за комуникация и информация.
➢ Описва технологичната последователност на операциите за изработ-

ване на изделия.
➢ Изработва скици, технически рисунки и прости чертежи.
➢ Моделира обекти с помощта на модулни елементи.
➢ Измерва големина на физически величини.
➢ Разпознава икономическите показатели – разходи, себестойност, цена 

и приходи.
Изискванията към „знака и символа“ се отнасят към учениците до след-

ното:
➢ да усвоят умения за визуално мислене, като разбират връзката между 

образа на знака и значението му;
➢ да се ориентират самостоятелно в системата от визуални знаци в об-

ществената среда;
➢ да различават видовете изобразителни знаци – емблема, запазена 

марка, пътни знаци, знаците на електрическите вериги, геометрични-
те знаци и др.;

➢ да могат да разчитат легенди на географски карти;
➢ да умеят да разчитат цифрени и буквени знаци и думи в средствата за 

визуална информация и комуникация;
➢ да разбират значението на някои визуални знаци в обществени групи 

и слоеве като: герб, знаме, униформа, спортни екипи и др.;
➢ да разчитат изобразителни знаци;
➢ да притежават умения за съставяне на изобразителен знак[8].
Обобщените теми, осигуряващи началните знания и умения за овладя-

ване на символно-аналитичната култура, са в начален етап по „Домашен бит 
и техника“: „Конструиране и моделиране“, „Работа с материали и модули“ и 
„Техника“. Целта на обучението по „Домашен бит и техника“ е чрез практи-
чески дейности да формира и разширява технологичната култура и грамот-
ност на учениците чрез:

• откриване и осъзнаване позитивната роля на техниката и технологи-
ите в обществото;

• събиране и използване на информация за проектиране, за генериране 
и представяне на идеи чрез рисунки и скици;

• разширяване на знанията и формиране на умения за обработване на 
разнообразни материали, вкл. пластмаси;

• формиране на умения за конструиране и моделиране, и чрез комби-
ниране на механизми;

• развитие на умения за работа в екип, интерактивност, стремеж към 
успех и сабеутвърждаване [8, 7].

Учебната програма по „Домашна техника и икономика“ за V – VI клас е 
насочена към продължаване на процеса за формиране на обща технологична 
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грамотност на учениците и осигуряване на основните знания, умения и нагла-
си, необходими за по-широка, задълбочена и обобщаваща учебна дейност в 
областта на технологиите в VII и VIII клас на СОУ [5, 8].

Приемствеността в съдържанието между V и VI клас се подпомага чрез 
повторение на шестте основни теми „Проектиране в дома“, „Занаяти и съвре-
менност“, „Работа с материали“, „Енергия и контрол на използването ѝ“, „Ку-
линарство“, „Природата в дома“. Темите, по които се работи с учениците, са 
същите както и в V клас, но в VI клас е налице усложняване на тематиката, 
формиране и усъвършенстване на умения с повече проекции към различни 
области на практиката, по-голяма сложност на извършване и формиране и по-
силна обвързаност с учебното съдържание, което предстои да се овладее в VII 
и VIII клас при преподаването на учебния предмет „Технологии“[5, 6, 7 и 8].

Урочната дейност по домашна техника и икономика и в тези класове се 
организира изцяло като лабораторно-практически упражнения, като се балан-
сира използването на различни материали, присъствието на различни техно-
логични процеси, използването на широк спектър от средства /включително 
и механизирани/, трудови дейности с предимно интелектуални компоненти и 
трудови дейности с предимно манипулативен характер.

Чрез цялостната работа в рамките на учебния предмет е необходимо да 
се изгради начално разбиране на връзките между повишаване на културата 
на бита и усъвършенстване на техниката и технологиите, между икономиката 
на домакинството и контролираното използване на техниката и технологиите, 
между качеството на работата и качеството на потреблението, както и дейст-
вено-практическо отношение към труда в полза на себе си или на други хора.

Учебното съдържание и разпределянето му в познатите шест основни 
глобални теми в тези класове предразполага към интегриране на информация 
и умения в общи групови и индивидуални проекти. Тяхното специфично съ-
държание, времетраене и подреденост във времето зависи от интересите, обу-
чаемостта, потребностите на учениците, от особеностите на средата, в която те 
живеят и учат, от техническата специфика на оборудването, което им се пре-
доставя, и от особеностите на всички останали ресурси, с които се разполага.
Обучението по „Домашна техника и икономика“ дава възможност учениците 
да се запознаят и с други символни средства. То способства за разширяване на 
информацията за знаците, за обогатяване на културата, показва някои видове 
символи, подпомага дешифрирането им, насочва към приложението им.

Символните средства, които най-често се разглеждат в учебната програ-
ма по „Домашна техника и икономика“, са предимно графични. Важно място 
в процеса на развитие на символно-аналитичната култура заемат чертежите 
на разгъвки на обемни тела – отворени кутии, конуси, цилиндри, затворе-
ни кутии. В повечето случаи учениците работят с готови начертани разгъв-
ки. Винаги обаче при изработването им се използва универсална символика, 
която учениците изучават. Видове линии показват както формалния вид, така 
и технологичните операции, прилагани при образуването на обемно тяло от 
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разгъвка (с дебела непрекъсната линия се изобразяват ръбовете, по които 
се реже, а с тънка прекъсната – ръбовете, по които се прегъва). Задачите за 
декодиране на разгъвка предполагат учениците не само да определят вида и 
функциите на отделните линии, но и да съумеят да направят връзка между 
конкретна разгъвка и обемно тяло, получено от нея. Обратната задача – уче-
ниците самостоятелно да направят разгъвка на определено обемно тяло – се 
оказва значително по-сложна. За формиране на символно-аналитичните уме-
ния при работа с разгъвки, подходящи за следните процедури:

• осъществяване конструктивен анализ на обемното изделие, което ще 
се разработва от разгъвка, посочват се неговите стени, ръбове, по-
върхнини, размери;

• разгъва се и се анализира разгъвката, като се посочват линиите, по-
върхнините, приставките за залепване;

• коментира се кой елемент от разгъвката на кой елемент от обем-
ното тяло принадлежи. След това отново се прегъва листа, за да се 
илюстрира получаването на пространственото изделие[2,3,4].

При натрупването на достатъчно опит този анализ може да се извърши 
в умствен план. Едно усложняване на анализа е изискването да се открият и 
дочертаят липсващи елементи в разгъвката – например липсваща стена.

Учениците изработват и съставни тела, като служат с няколко на брой 
разгъвки. Тук е важно децата точно да посочат коя разгъвка на кой елемент от 
модела принадлежи.

Друга важна задача при овладяването на умения за анализиране на раз-
гъвки е свързана с мащабното им изменения – коментира се например, ако 
цилиндрична хартиена кула е висока 5 см, какво трябва да променим в разгъв-
ката, за да получим кула с височина 3 см.

Друг момент от учебното съдържание, свързан с развитие на символно-
аналитичната култура на учениците, е графичното изображение на обектите с 
помощта на изгледи – ортогонални проекции на телата във фронтална, хори-
зонтална или профилна равнина.

Изгледите са в основата на разработването на технически чертежи. Ва-
жно е учениците да разберат същността на изгледа, както и да осмислят връз-
ките с тяло – изглед и изглед – тяло. За това на учениците се поставят задачи 
за анализ на предмета, поглед от определена страна; за асоцииране на изглед с 
конкретно тяло от дадена група тела; за определяне на различни изгледи при 
поглед на обекта; за определяне на формата на тялото по три негови изгледа и 
др. Работата с разгъвки и изгледи е съществен преход от обемно към графично 
моделиране. Тези изобразителни средства се явяват ориентировъчна основа 
на изпълнителното действие. Те дават представа преди всичко за функцията 
на обекта, за неговите конструктивни елементи, за алгоритъма на построява-
не, отразяват пространствените отношения в конкретния технически обект.

Тенденцията е да се използват знаци с повишаваща се степен на услов-
ност, които вървят към диференциране, схематизиране, опростяване. Такива 
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са символите на различни обекти в обслужването и комуникациите и елек-
трическите схеми. Чрез тях се обозначава цял клас обекти. Приложението им 
подпомага формирането на обобщени представи и приобщава децата към со-
циална знакова култура. Важно е тази обобщеност на символа да бъде под-
чертана при декодирането. Добре е учениците да имат представи за повече от 
един обект от даден клас преди въвеждането на знака. Това дава възможност 
за изграждане на понятия.

Фиг. 1. Модел на функциите на символите и знаците  
в технологичното обучение

Някои от знаците кодират инструкции за социални действия – спри при 
знака стоп; премини – зелена светлина на светофара; не пали огън в гората и т.н. 
В тези случаи е важно не само правилното декодиране на символите, но и въз-
питанието на дисциплинираност за съблюдаването им. При запознаване със 
знаци от социалната комуникация се обръща внимание не само на значението 
им, но и на техния формален вид. Коментират се изображенията, показващи 
значението им. Обяснява се и значението на цветовете: син за указателни зна-
ци, червен за забранителни, жълт за подбуждане на внимание и др. Подчертава 
се опростеното и стилизирано представяне на информацията върху символа. 
Това е особено характерно, когато се обсъжда лого и фирмен знак.

Съществен момент при работа със символи са темите от областта на 
компютърните технологии. Тук всички действия операции, преобразувания 
се извършват с и чрез знаци. Дори стартирането на компютъра е невъзмож-
но без познаването на съответните необходими символи. Такива са отделните 
знаци на клавиатурата и операторите, и ивиците с инструменти, и иконите, 
даващи ни връзка с определени програми.

В настоящия момент учениците се запознават с някои от тези симво-
ли за ОС Windows. Важно е да се познава значението на символа, действията, 
които той предизвиква при активиране, начините за опериране с него.
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За формиране на символно-аналитична култура на ученика е полезно 

изграждането на умения за символно представяне на стойностите на вели-
чини. Подбират се подходящи графични елементи – отсечки, правоъгълни-
ци, точки – чисто графично изобразяване да съответства на количественото 
изменение на величината. Например: изработените от една група ученически 
изделия се представят е отсечка с дължина, съответстваща на броя им. Така 
може да бъде сравнена продукцията на отделните групи. На тази база се изра-
ботват диаграми, съпоставят се стойности, изготвят се количествени графики.

Някои индекси също намират приложение в обучението по „Домашна 
техника и икономика“. Тъй като се работи с различни уреди и инструменти, 
учениците наблюдават и разчитат различни показания на прибори – термоме-
три, теглилки, силомери и др. Необходимо е да се анализира връзката знак – 
показание. Могат с достъпни демонстрации и експерименти да се демонстри-
ра тарирането на измервателните уреди.

Активното използване на графични знакови средства в обучението по 
„Домашна техника и икономика“ ще повлияе положително на знаковото ори-
ентиране и на развитието на символната функция на учениците в основна 
училищна възраст. Така обучаемите ще получат представа за един специфичен 
вид на технически и комуникационни знаци. Ще се развият уменията за ана-
лиз на знаци, абстрахиране на признаци, опериране с графични средства. Ще 
се развият уменията за кодиране и декодиране. Ще се задълбочат познанията 
за реални технически обекти чрез знаковото им обозначение.

За развитие на символната подготовка на учениците, предлагаме систе-
ма от типови задачи, която включва:

1. Задачи за работа с разгъвки
1.1. Анализ на графичното изображение на разгъвката. Видове линии
1.2. Съотнасяне на разгъвката към обемно тяло, на което принадлежи. 

Декодиране
1.3. Допълване на непълни изображения и линии
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2. Задачи от областта на чертежите

2.1 Представа за изглед. Задачи за анализиране на изгледите
2.2 Изобразяване на изглед на тяло

3. Задачи за опериране с условни знаци и символи, подпомагащи об-
ществените комуникации

3.1 Запознаване със значението им
3.2 Разчитане на знаци на базата на иконичност. Декодиране
3.3 Задачи за анализ на емблеми, значки, гербове. Значение [11]

3.4. Задачи за самостоятелно генериране на знакови изображения. Ко-
диране.
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4. Задачи за действие с технически знаци и символи, нестрого регла-
ментирани от учебната програма – електрически знаци, кинематични 
схеми и др.

Предложената система от типови задачи не изчерпва в цялост цялата 
проблематика на формирането на символно-аналитичната култура на учени-
ците.

Обучението, свързано със символно-аналитичната култура, формира 
качествено нови умения и компетенции. Динамичното съвремие изисква от 
учениците да се справят с дейностите по учебните проекти, като ние се на-
дяваме, че в бъдещото си лично и кариерно развитие те ще се окажат много 
повече приспособени, умеещи да планират собствената си дейност, да се ори-
ентират в разнообразни ситуации, съвместно да работят с различни хора, т.е. 
да се адаптират с променящите се условия.

От гледна точка на образователните цели, използването на символно-
аналитична култура в технологичното обучение ще допринесе за синтези-
рания характер на образователната област, как да формираме творческите 
способности, интелектуалните умения в училище, както и в развитието на 
практически знания и умения. Индивидуалната работа с всеки ученик позво-
лява на учителя да формира у учениците практически умения да анализират, 
синтезират и сравняват. Учениците се учат да разглеждат, да сравняват и да 
осмислят.

Развитието на информационните технологии, големите възможности и 
знаковите системи в предаване на информация, а така също и необходимостта 
от адаптация на човека към новата информационна среда и потокът на визу-
алната информация налагат необходимостта от разширяване съдържанието 
на дейности, осигуряващи технологичната подготовка на учениците.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА ФОРМИРАНОСТ  
НА ГРАФИЧНИТЕ СИМВОЛИ И ЗНАЦИ  

В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА  
„ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА“

Керанка Г. Велчева, Пламен Ст. Велчев

STUDY OF THE DEGREE OF FORMIRANOSTGRAPHIC 
SYMBOLS AND SIGNS IN TRAINING “HOME 

TECHNOLOGY AND ECONOMY”
Keranka G. Velcheva, Plamen St.Velchev

ABSTRACT: The leading moment in the training should be the practical con-
struction of items using various tools to gradually provide the children according 
to their complexity. In the process of the transforming activity children consol-
idate their quantitative notions. This way tasks are solved complex and are the 
basis for their intellectual development. On this basis they perform a complex 
analytical-synthetic activity by comparing individual elements. In the course of 
the independent activity a comparison of objects is carried out with a picture 
and determination of the types of objects, their number and spatial position. 
A complex relationship is realized between the outdoor practical action that is 
aimed at rationalization of the symmetrical pattern of a given situation and the 
internal mental action.
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Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 298/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Технологичното обучение е особено подходящо за осъществяване на 
познавателна активност и самостоятелност поради: своя практико-приложен 
характер и възможности за иновационни интерпретации в съдържателен ас-
пект; методиката на преподаване на учебния предмет съдържа потенциални 
възможности за прилагане на продуктивни стратегии на обучение, сред които 
важно място заемат проблемно-търсещата, опитно–изследователската страте-
гия, а също така и работата по проект и тема, които се оказват благоприятна 



558
основа за успешна работа в разглежданата насока, особено стремежа на уче-
ниците към личностна изява.Мотивацията ни се основава на съвременната 
тенденция на обучение в образователния процес да се наложи нова култура на 
учене, при която новите знания и умения се придобиват в дейността и реша-
ването на проблеми в условията на активната позиция на ученика и съобразя-
ване с неговите индивидуални способности.

Затова познавателната дейност на децата трябва да е насочена към усъ-
вършенстване на символно-аналитичната им култура. Използването на фигу-
рите, като модели и знаци за изобразяване на житейски ситуации, осъществя-
ва преход към по-обобщено мислене. Извеждането на преден план на общото, 
същественото предполага сложна преработка на конкретния изходен мате-
риал. Използването на геометричните фигури като модели е вид абстракция, 
през която реалните явления се записват с математически символи. Детето 
действа с белези, а мисли и говори с реални предмети.

За развитието на тази сложна мисловна дейност трябва да се използват 
дидактични упражнения, съобразени с възрастовите особености на децата, 
реализирани в определена последователност.

Запознаването на децата с геометричните обекти трябва да се извършва 
в процеса на тяхното практическо построяване и преобразуване, обучението 
трябва да се насочи към по-задълбочено изучаване на геометрични фигури.

Водещ момент в обучението трябва да бъде практическото построяване 
на елементи с помощта на различни средства, които постепенно се представят 
на децата съобразно тяхната сложност. В процеса на преобразуваща дейност 
децата затвърдяват количествените си представи. Така задачите се решават 
комплексно и са основа за интелектуалното им развитие. Също така постро-
яването на фигури, моделирани от различни предмети, помага на децата да 
осмислят зависимостта, която съществува между различните фигури. На тази 
база те извършват сложна аналитично-синтетична дейност чрез сравняване 
на отделните елементи. В хода на самостоятелната дейност в заниманията се 
осъществява сравнение на предметите със схематичната картина, като се оп-
ределят видове обекти, броят и пространственото им положение. Реализира 
се сложна връзка между външното практическо действие, насочено към ос-
мисляне на симетричния модел на дадена ситуация и вътрешното умствено 
действие.

Обобщените теми, осигуряващи началните знания и умения за овладя-
ване на символно-аналитичната култура, са: „Конструиране и моделиране“, 
„Работа с материали и модули“ и „Техника“ – „Домашен бит и техника“ І-ІV 
клас.

В пети клас на равнище „очаквани резултати“ в обобщена тема „Проек-
тиране в дома“ трябва да се овладеят:

• знания и умения за анализ на конструкция на различни обекти в бита 
и домашната работилница;

• знания за изобразяване на обект в изгледи;
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• умения за използване на различните видове линии, мащаб и геометрич-

ни построения, при изработване на идейна скица и несложен чертеж;
• умения за кратко представяне на идеи и решения в устно, писмено и 

графично чрез скица.
Според учебната програма основните понятия, свързани с усвояване на 

графични знания и умения в пети клас са: техническа рисунка, идейна скица, 
чертеж, конструкция и проект.

Учениците трябва да могат да изготвят самостоятелно скица и чертеж на 
обекти с по-проста конструкция при различни условия, да се чертаят черте-
жи. Това гарантира затвърдяването и прилагането на придобитите графични 
знания и умения. Така се развива тяхното пространствено мислене и въобра-
жение.

Други теми от учебната програма за пети клас, в които се работи с знаци 
и символи, са [3, 4]:

➢ „Домашна икономика“. Формират се умения за определяне на себе-
стойност чрез калкулация.

➢ „Компютрите променят труда на хората“. Усвояват се символи за 
стартиране на отделните устройства, по-специално работа с банко-
мати, посттерминали, вендинг-автомати, символите на калкулатора и 
др. Формират се умения за оформяне на надписи с помощта на ком-
пютърна текстообработваща програма. Усвояват се умения за използ-
ване на клавиатурата на техническо средство. Оформяне на надписи, 
реклама, калкулиране.

➢ „Съвременни комуникации“. Разглеждат се различните икони на ин-
тернет порталите. Формират се умения за изпращане на писма чрез 
е-поща.

➢ „Свойства и приложение на материалите в бита“. Усвояват се знания 
за различни материали и специфичните термини за означаването им.

➢ „Конструкция и технология за изработване“. Усвояват се знания за 
учебната техническа документация – учебни конструкторски докумен-
ти: техническа рисунка, скица и чертеж; учебни технологични докумен-
ти – учебна технологична карта. Формират се умения за разчитане и 
изготвяне на учебни конструкторски документи – рисунки, скици, чер-
тежи. Усъвършенстват уменията за описание на геометрични форми и 
тема и взаимното им разположение. Формират се умения за разчитане 
и попълване на учебна технологична карта. Развитие на пространстве-
ните представи и въображението, точността и прецизност;

➢ „Обработване на дървесина“. Формират се знания за съединяване на 
детайли при изработване на съставни изделия. Усвояват се умения за 
работа с инструкционни карти. Развитие на точността и прецизнос-
тта при измерване, чертане, рязане, пилене и пробиване. Умения за 
измерване на линейни размери с често срещани в бита измервателни 
уреди.

Изследване на степента на формираност на графичните символи и знаци ...
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➢ „Обработване на метал“. Работи се със скици и чертежи. Затвърдяват 

се знанията за различните видове линии и знаци върху чертежите.
➢ „Електричеството в действие“. Разглеждат се знаци върху различни 

уреди и символи при представяне на електрически схеми. Усвояват се 
знания за електрически вериги и за елементите, от които са изграде-
ни. Разчитат и анализират електрическа схема.

➢ „За топлина, светлина и уют в дома“. Дава възможност за запознаване 
с широко използвани символи, върху ютията, дрехите, бойлера, печ-
ката и др. и тяхното значение при използването на уредите. Усвояват 
се знания за терморегулатор и работа с различните скали.

➢ „Чудният свят на изобретенията“. Усъвършенстват се уменията за техни-
ческо моделиране. Развиват се творческите способности на учениците.

➢ „Хранителни продукти“. Усвояват се знания за продуктите и за ин-
формацията, която се получава от етикета и опаковката им.

➢ „Обработване на продуктите без топлина“ – Умения за измерване на 
тегло с често срещани в бита измервателни уреди.

Графичната дейност в шести клас се определя от учебната програма 
по „Домашна техника и икономика“ за шести клас [4, 5]. Основните понятия 
включени в нея за формиране на графични знания и умения са: разрез и сече-
ние при изобразяване на предмет. Знанията и уменията на равнище „очаквани 
резултати“ по обобщаващата тема „Проектиране в дома“ са:

• умения за представяне на идеи с различни форми (писмена, таблична, 
графична);

• знания за изобразяване на вътрешни повърхнини и умения за разчи-
тане на графични изображения с разрези и сечения.

Дейностите – проектиране и планиране, дават възможност на ученици-
те да разчитат техническа документация – скица и чертеж с изобразени въ-
трешни повърхнини.

Други теми от учебната програма за шести клас, в които се работи с зна-
ци и символи, са:

➢ „Бизнесът и парите“. Запознават се с дейността на бизнеса, изясняват 
се съкращенията ЕТ, ООД. Разпознава различни икономически пока-
затели – разходи, приходи, цена, себестойност.

➢ „Рекламите са навсякъде“. Темата е подходяща, защото съдържа най-
различни на вид фирмени логота, табели. Формират се умения за гра-
фическо изобразяване на собствени идеи и проекти за реклама.

➢ „Неразглобяеми съединения в изделията“. Тук учениците работят с 
операциите измерване, разчертаване, рязане, пилене, пробиване и си 
припомнят схематичните им означения. Работят с технологични кар-
ти, учебни конструкторски документи и инструкционни карти. Със-
тавят калкулация и определят цената на изработеното изделие.

➢ „Довършителни технологични операции“. Запознават се със знаците 
за безопасна работа с бояджийски материали.
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➢ „Работа с текстилни материали“. Използват технологични карти за 

оразмеряване, очертаване и разчертаване на плата.
➢ „Енергия и техника в бита“. Усвояват се знания за обозначаване на 

електрически и други параметри на източници, преобразуватели и 
консуматори на електрическа енергия. Формират се умения за разчи-
тане обозначенията на електрически и други параметри на източни-
ци, преобразуватели и консуматори.

➢ „Техниката в дома“. Усвояват се знания за разчитане на обозначенията 
на електрическите параметри и други условни знаци върху различни 
уреди в дома.

➢ „Електрическите инсталации в дома“. Формират се умения за модели-
ране на някои инсталации в дома.

➢ „Технология на храната“. Формират се умения за разчитане и самос-
тоятелно съставяне на технологични схеми за различни видове ястия. 
Усъвършенстване на уменията за изчисляване себестойност и цена на 
ястията.

➢ „Българската кухня“. Усъвършенстват се уменията за самостоятелно 
съставяне на технологични схеми за различни видове ястия.

➢ „Празнични кулинарни традиции“. В тази тема децата научават кули-
нарните символи на големите български празници.

Изследването е реализирано съвместно с г-н Пламен Велчев от ІХ ОУ 
„Панайот Волов“ гр. Шумен – базов учител на специалност „Педагогика на 
обучението по техника и технологии“ към ШУ „Епископ Константин Преслав-
ски“. Изследването е предназначено за установяване на степента на формира-
ност на графичните знаци и символи в учебния процес в V и VІ клас.

Задачите, които си поставихме за реализиране на изследването, са:
➢ Да се проучи педагогическия опит по отношение на внедряване на 

символи и знаци в образователния процес и конкретно в обучението 
по Домашна техника и икономика в V клас.

➢ Да се подбере, трансформира и експериментира подходящо учебно 
съдържание и теми от учебното съдържание на предмета „Домашна 
техника и икономика“.

➢ Създаване на дидактически инструментариум за обезпечаване на из-
следването.

➢ Анализиране на получените резултати. Изводи.
Реализирането на образователния подход изисква:
• преодоляване на информационния подход в обучението и осъщест-

вяване на интерактивен процес на преподаване и учене;
• фокусиране върху обогатяване на опита и проблемите на младите хора;
• търсене на баланс между компонентите: знания, ценности, нагласи и 

умения;
• включване на училищния живот като посредник в процеса на обуче-

ние за овладяване на личностни и социални умения.

Изследване на степента на формираност на графичните символи и знаци ...
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Хипотеза: ако се създадат необходимите педагогически условия за внед-

ряване на повече символи и знаци в обучението по „Домашна техника и иконо-
мика“, се очаква по-висока степен на усвоени знания, умения и продуктивност 
в работата на учениците. Предполагаме, че активното използване на модели 
и моделиране на различни по характер обекти и процеси, близкостоящи до 
обучението по Домашна техника и икономика, може да повлияе положително 
върху резултатите от технологичното обучение в V клас. Ролята на символите 
в история на човечеството е огромна. Без тях трудно бихме говорили и за раз-
витие, история на цивилизацията, защото тя е немислима без общуване между 
поколенията, без утвърждаването и развитието на идеите във времето.

Предмет: са знанията и уменията на изследваните ученици от областта 
на технологията, конструирането, моделирането, графичната и символната 
култура.

Изследователският инструментариум установяване на степента на 
формираност на графичните знаци и символивключва: задачи за откриване 
и подбор наопределена информация, въпроси и задачи с избираем отговор, 
въпроси със свободен и самостоятелно конструиран отговор и творчески тех-
нически задачи.

Инструментариумът е конструиран по избрани теми от учебното съдър-
жание на предмета „Домашна техника и икономика“ – 5. и 6. клас като оценява-
нето на резултатите е по критерии, съответстващи на три нива: високо,средно 
и ниско [12. 13. 14]. Обхватът на изследването включва общо 75 ученици (40 в 
6клас; 35 в 6клас) [3, 4, 5].

Представяме част от практическите задачи, включени в изследването.
1. задача – Коя е излишната фигура?

2. задача – Коя от фигурите по-долу допълва посочената до квадрат?
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3. задача – Кой от кубовете ще се получи, след като се сгъне следната 

фигура?

4. задача – избор и проектиране фигура с елементите на Танграм ква-
драт на милиметрова хартия с точни координати.

За операционализиране на целите на изследване е конструирана и раз-
работена система от критерии и показатели, като използваме таксономията на 
Б. Блум за когнитивните цели. Тя не е конструирана специално за технологич-
ното обучение, но има огромно влияние върху развитието на интелектуалните 
му параметри.

Определените критерии за оценяване на резултатите се конкретизират 
от показателите за: прилагане компонентите на символно-аналитичната кул-
тура, формиране на знания и умения, компетенции за проектиране и констру-
иране на изделия в технологичното обучение. Във връзка с това предлагаме 
следната система от показатели, осигуряващи настоящото педагогическо из-
следване:

Изследване на степента на формираност на графичните символи и знаци ...
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Критерии Показатели
Степен на 
приложение 
на компо-
нентите на 
символно-
аналитичната 
култура

• Учениците да изработят скици, технически рисунки и прости 
чертежи;

• да познават различни начини за измерване и чертане.
• Описват технологичната последователност на операциите за из-

работване на изделия.
• Използват различни начини за комбиниране и сглобяване.
• Моделират обекти с помощта на модулни елементи.
• Разпознават функциите на устройства за комуникация и инфор-

мация.
• Измерват големина на физически величини.

Степен на 
развитие на 
умения за 
генериране 
и реализира-
не на идеи, 
свързани със 
създаване 
на технико-
технологична 
документа-
ция.

• Да познават материалите и техните свойства;да се формират тех-
нологични знания и умения за конструкционните материали.

• Да определят последователността на технологичните операции за 
обработване на материалите – очертаване, оразмеряване, разкро-
яване, рязане, рендосване, пилене и др.

• Да се формират у учениците умения за използване на клавиатура 
на технически средство за: оформяне на надписи, реклама, малки 
проекти и широко използвана в бита и трудовата дейност кому-
никационна техника.

• Учениците да умеят да измерват на линейни размери и тегло с чес-
то срещани в бита измервателни уреди.

• Да умеят да работят с учебна документация /техническа, техноло-
гична, инструкционна/.

• Да се формират у учениците умения за частични изменения и до-
вършване на идеи за конструкции на предмети от различни мате-
риали.

Степен на 
изградено от-
ношение към 
естетическо-
то влияние на 
учебната сре-
да и на труда

• Да се формират у учениците икономически знания и умения.
• Да се формира у учениците отношение за икономично използване 

на материалите.
• Учениците да прилагат на практика икономическите категории 

в рамките на малък ученически проект – разходи, себестойност, 
цена и приходи.

• Учениците да умеят да поддържат и организират работното мяс-
то.

• Учениците да прилагат в практиката на усвоените знания; да пре-
насят знанията и уменията в аналогични или нови ситуации.

• Учениците да предлагат нови идеи при изработване на конкретно 
изделие.

• Учениците да проявяват самостоятелност и творчески подход с 
качеството на изпълнение на дейността.

• Учениците да проявяват продължително отношение към формата 
на труд, измерено чрез проявена добросъвестност, дисциплина, 
точност, прецизност, творчество и естетически вкус.

Керанка Г. Велчева, Пламен Ст. Велчев
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Степен на 
усвоеност на 
технологични 
знания и уме-
ния

• Учениците да познават различните видовете линии.
• Учениците да познават разликите между техническа рисунка, 

скица чертеж схема и др. Учениците да умеят да четат, съставят и 
изработват учебни работни скици и чертежи.

• Учениците да познават технологиите за изобразяването на видо-
вете линии, за форматите по БДС, мащабиране и др.

• Учениците да умеят да изпълняват отделните технологични опе-
рации.

Резултатите са представени таблично и графично. Заключението се ба-
зира на получените емпирични данни в реална образователна среда.

Ниво Честота Общо %
1 ниско 2 10%
2 средн 12 60%
3 висок 6 30%

Направените констатации по време на провеждане на изследването по-
казват, че за могат учениците със средно и ниско равнище да проявят стремеж 
към творческо приложение на собствените си умения, е необходимо да се оси-
гурят съответните педагого-психологически и материални условия.

Анализът на резултатите от изследването посочват постигане на по-до-
бри параметри по отношение на формирането и развитието на символно-ана-
литичната култура в следните насоки:

• задълбочени знания и много добре формирани умения за работа с 
различните символи и знаци.

• обогатиха запаса от представи за разнообразни пространствени форми;
• развиваха умението за изработване на детайл и изделие;
• развиха техническо мислене чрез опериране със системата от основни 

понятия (техническа рисунка, скица, чертеж, схема, изгледи, изобра-
зяване, съставяне);

• развиха творческата сфера на личността;
• развиваха на организационни и волеви качества: самостоятелност, 

точност и прецизност;
• формираха начални представи, че чертежите се изготвят, като се спаз-

ват определени изисквания;
• формираха естетически вкус;
• формираха творческо мислене;
• обобщиха знанията от предходните уроци и придобиха нови знания.

Изследване на степента на формираност на графичните символи и знаци ...
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В резултат на направената моментна „снимка“ на степента на формира-
ност на графичните знаци и символи и изявата на уменията за изследователска 
дейност на учениците от прогимназиалния етап на основното образование, 
може да се твърди, че резултатите са окуражаващи, защото има достатъчно 
основания, за да бъде регистрирано възходящо развитие в познавателната и в 
практическата дейност на учениците.
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ЗА ИНОВАЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ  
НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Красимир Марков Марков

FOR INNOVATIVE BEHAVIOUR OF TEACHERS  
OF THE HIGH SCHOOLS

Krasimir Markov Markov

ABSTRACT: The article discusses the problem of formation of innovative behav-
ior of teaching staff of universities and related innovative readiness and innova-
tion activity of the same.
KEYWORDS innovation, behavior, readiness, actives.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 295/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

В последните години много се говори за иновационните процеси във ви-
сшите училища, като анализът се прави от различни аспекти, най-вече свър-
зани с промяната на законовата уредба и с модернизацията на средствата за 
обучение. Далеч по-малко място се отделя на един според нас много важен 
въпрос, свързан най-вече с това кой ще внедрява тези иновации във висшето 
образование. Законите са си закони, но някой трябва да ги изпълнява, а също 
така някой трябва да използва средствата за обучение. Естественият отговор 
на всичко това е, че тази дейност ще се осъществи от преподавателите от ви-
сшите училища. Това от своя страна поставя въпроса за тяхното иновационно 
поведение. За да се разберат механизмите на иновационното поведение на ли-
чността, авторите, които се занимават с тези проблеми [1], най-общо считат, 
че това трябва да се случи, като се разкрият механизмите на иновационните 
изяви на тази личност. Следователно обсъждайки този въпрос, би следвало да 
се спрем освен на иновационното поведение на преподавателите и на свърза-
ните с него иновационна готовност и иновационна активност. Определено е 
ясно, че единствен критерий за отношението на човека или групата към педа-
гогическите иновации е превръщането им в действителна социална практи-
ка. Само когато иновациите станат реалност и намерят своето място в дейст-
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вителността, тогава можем да констатираме отношение към тях. Общо взето 
би могло да се каже, че всички изследвания, проведени у нас, включително и 
от автора [5], показват несъответствие между декларирана и осъществена на 
практика иновационна активност.

Разглеждането на проблема за иновационното поведение не би могло да 
се осъществи без разглеждането на проблема изобщо. Както американската 
поведенска школа, така и школата на грузинския психолог Узнадзе при разкри-
ването на този проблем се спират на нагласата на личността и нейната връзка с 
поведението. Една от методологическите постановки на Узнадзе гласи, че „би 
могло да се каже, че всяко поведение на живото същество на каквото и ниво 
на развитие да се намира то, несъмнено предполага наличие на две условия: 
потребност и ситуация за нейното удовлетворение… понятията потребност 
и ситуация, която я удовлетворява се явяват необходими понятия, без които 
не можем да си представим поведението на човека или живото същество из-
общо…Може да се каже, че действието на всяко живо същество, включител-
но и на човека, може да бъде активизирано на основата на неговата нагласа, 
която отразява някаква отделна функция и състоянието на целия обект като 
такъв“ [2]. По подобен начин Ив. Паспаланов (1984) предлага да се използва 
понятието поведение като изразяващо съвкупност от последователни външни 
актове в рамките на различни дейности, мотивирани по определен начин и 
насочвани от определени нагласи. Ръководейки се от тези постановки, се при-
съединяваме към разбирането на Д. Градев и А. Маринов, че „иновационното 
поведение на личността може да се разбира като система от целенасочени дей-
ствия между нея и заобикалящата я социална среда по повод на създаването, 
възприемането и утвърждаването на определени научнотехнически и други 
нововъведения“ [1].

От посоченото определение става ясно, че иновационното поведение 
можем да разбираме като дейност на личносттта по създаване и внедряване 
на определено нововъведение. Такова разбиране обаче независимо от това, че 
има своите основания, стеснява кръга до хора със значителни творчески спо-
собности. Самото понятия иновация обаче се заключава не само в творчески 
процес по създаване на нещо ново, а също така и до внедряване на нещо, което 
е доказало ефективността си на практика другаде, т.е. взаимстване за изпол-
зване на новото, в този смисъл тя може да се разбира не само като новост, а и 
като нововъведение. Според нас това разбиране е много подходящо за педаго-
гическите иновации. Разумно е да се предположи, че не можем да искаме всеки 
преподавател да ражда непрекъснато нови идеи за организацията на образо-
ванието, нови принципи, методи и форми на обучение, да създава нови тех-
нически средства за обучение и др. Можем обаче да създаваме у тези педагози 
и преподаватели нагласа за такова иновационно поведение, при което те не-
прекъснато да следят педагогическите новости, да вземат най-рационалното 
от тях, като го прилагат в зависимост от спецификата на съответното висше 
училище и съответната специалност.

За иновационното поведение на преподавателите от висшите училища
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Това разбиране кореспондира пряко с идеята доколко тези преподавате-

ли са готови за тази дейност, т.е. до тяхната иновационна готовност. В какво се 
заключава нейната същност? [1]:

1. Тя представлява определена актуална динамична нагласа на личност-
та към осъществяване на определен поведенски акт в конкретна ситу-
ация.

2. Явява се нагласа за действие на личността в нестандартна ситуация. 
При иновационната готовност имаме ситуация на участие в нови на-
чинания, за които на съответното място няма готови рецепти.

3. Играе ролята на пряк пусков механизъм за осъществяване на система 
от действия в дадена ситуация.

Посочените автори поемат подход, при който иновационната готовност 
може да се раздели на два компонента: готовност за възприемане на нововъве-
денията и готовност за утвърждаване на нововъведенията. Такова разбиране 
не би могло да бъде оспорено, още повече, че изследване на автора[5] показва, 
че съществуват определени бариери, които по-силно влияят върху готовност-
та за внедряване на нововъведенията. Също така се приема разбирането на Д. 
Градев и А. Маринов[1], които възприемат като детерминанти на иновацион-
ната готовност следните елементи: индиидуалната психическа нагласа и оцен-
ката на условията, влияещи върху дейността по възприемане или утвърждава-
не на нововъведенията. В този контекст на мисли друг български изследовател 
М. Лазаров[4] посочва, че ако личноста не е уверена, че нейните иноваторски 
действия не са лишени от съответен позитивен контекст, прерастването на 
общата нагласа към новото и непосредствената готовност ще бъде трудно, а 
понякога дори и невъзможно. Без вътрешна убеденост, че условията са благо-
приятстващи за осъществяването на иновационни действия, внедряването им 
ще бъде затормозено и то още на ниво на индивидуалното съзнание. Естестве-
но нашето разбиране е, че иновационните действия не се осъществяват само 
при идеални условия, тъй като в цялата човешка история препятствия пред 
иновациите винаги е имало и ще има. Явно тук трябва да стесним разбирането 
до индивидуална психична нагласа, разбирана като основа на непосредствена 
иновационна готовност. Това показва, че между качеството на иновационата 
нагласа и степента на готовност за действие има определена зависимост. Тряб-
ва обаче да подчертаем, че освен обективните съпротиви, които личността 
среща по пътя на внедряването на нововъведенията, по-сложна е ситуацията, 
при която тя трябва да преодолява собствените си съпротиви към нововъве-
дението, проявяващи се под формата на различни стереотипи, предубежде-
ния, опасения от индивидуални грешки, нарушения на определени връзки и 
отношения и т.н.

Както вече беше посочено, вторият ключов елемент на иновационната 
поведение се явявава иновационната активност. Нейното разбиране се свежда 
до идеята, че тя е поведение, насочено към интензивно създаване, възприе-
мане и внедряване на нови педагогически достижения. В този смисъл инова-
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ционната активност не е активност изобщо, а само активност по отношение 
на определени новости, а в дадения случай на педагогически нововъведения, 
което от своя страна означава, че критерий за наличието ѝ е отношението към 
тези нововъведения.

За разбирането на иновационното поведение ключова роля играе и един 
друг проблем, разискван от различните автори, занимаващи се с внедряването 
на иновациите, а именно проблема за базисните фактори на иновационното 
поведение. Прието е да се счита, че: „базисни фактори за иновационна актив-
ност на личността са тези, които изразяват общата устойчива и дълготрайна 
обусловеност на поведението на човека и на неговия психичен живот“ [4].

В литературата [1] се посочва, че при базисните фактори съществува из-
вестно профилиране:

Първо – базисни личностни фактори – те отразяват индивидуалната 
психична готовност за иновационни действия и в основата им лежат потреб-
ностите на личността. Могат да бъдат структурирани в следната последова-
телност:

– персеверативност – ригидност;
– отношение към индивидуалните действия като компонент на ролева-

та концепция на ръководителя;
– отношение към индивидуалните действия като личностна ценност;
– иновационна потребност;
– потребност от постижения;
– екстраверсия-интроверсия;
– емоционална стабилност – нестабилност.
Второ – базисни групови фактори – обхващат типичния облик на ко-

лективната дейност и атмосфера и очертават ролята социалнопсихичната си-
туация в групата като фактор и среда за иновационната активност. Към тях се 
отнасят:

– прояви на практическа помощ и подкрепа на идеите и начинанията 
на новаторите;

– случай на отказ на подкрепа или противопоставяне на новаторски 
идеи и действия;

– прояви на търпимост и разбиране спрямо новаторските идеи и пред-
ложения;

– прояви на нетърпимост и неразбиране спрямо идеите и предложени-
ята на новаторите.

Трето – базисни институционални фактори – отразяват ролята на ин-
ституцията, в случая висшето училище, по организирането, управлението и 
протичането на иновационните процеси. Към тях се отнасят:

– наличните материално-технически и финансови ресурси на органи-
зацията;

– нормативните документи, регламентиращи дейността по участието 
на институцията в иновационните процеси;
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– разпорежданията на висшестоящите инстанции (в случая МОН) по 

въвеждането на определени нововъведения;
– степен на квалификация на преподавателския състав;
– стил и метод на работа на колективните органи на ръководство (АС и 

ФС);
– вътрешни разпоредби и правилници регламентиращи конкретните 

цели и дейността на висшето училище по внедряване на иновациите.
Описвайки проблемите на иновационното поведение на преподавател-

ския състав от висшите училища, би следвало да се спрем на още няколко ва-
жни аспекти:

Първо – част от западните автори правят разлика между поведение и 
социална роля [3]. Социалните роли се подразбират като нормативни очаква-
ния, които се свързват с поведението на заемащи определени длъжности лица 
в условията на някакви взаимодействия. Тези очаквания се представят в три 
елемента:

– сравнително точно и евентуално кодифицирани предписания;
– общоприети културни ценности и общо валидни норми на поведение;
– лични постижения на носителя на ролята;
Изводът който можем да направим от това е, че във висшите училища 

могат да се изследват както социалните роли, така и реалните взаимоотноше-
ния, и противоречията в иновационния процес най-вече между кодифицира-
ните предписания – закони, правилници и т.н., и това, което се върши.

Второ – съществува още един аспект на възприемане или невъзприема-
не на определени иновации от гледна точка на така наречените ограничения 
на човешката личност, а именно от аспект на управление на вниманието:

Средният човек запазва новата информация като за да я запази по-дъл-
го, я свързва със стари схеми и възгледи, съхранени в дългосрочната памет 
(Саймън 1947, нарича този процес свързване със стари приятели), но след като 
го направи, не се концентрира върху това, което прави и се оказва, че хората 
много мислят върху това което ще правят, но най-малко ги занимава това кое-
то правят в момента (Джонсън, 1983).

Трето – това е проблемът за самото възприемане на педагогическите ино-
вации. Бидейки в основата си предимно социални, те се подчиняват на механи-
зма на възприемане на социалните иновации, който е изследван от почти всич-
ки автори работещи по този проблем и се заключава най-общо в следното[1]:

– резултатите от тези иновации не са физически наблюдаеми. Те се от-
криват едва след цялостното протичане на иновационните процеси, 
след многократно потвърждаване на някое нововъведение, и след 
упорито доказване на ефективността им;

– в педагогическата практика има редица примери на внедряване на 
нови средства и елементи усъвършенстващи учебния процес. Цен-
ни идеи са оставали неосъществени или поради неадекватността 
на своето време, или поради това, че са без видими последствия за 
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определения човек. Това в продължение на векове е създавало трудно 
забележим, но мощен механизъм на „негативна адаптация“ към педа-
гогическите нововъведения;

– поради по-голямата си сложност за масово възприемане педагогиче-
ските иновации не стават разбираеми още със самото си появяване. 
Първоначално те са такива най-вече на нивото на научното съзнание.

През 50-те години на ХХ век американският психолог Р. Кетъл предлага 
в психологията да се въведе еквивалент на първия закон на Нютон в смисъл, че 
веднъж установено възприятието се съпротивлява на промените. Установява-
нето на закономерност може да послужи като изходен пункт за обяснението и 
генезиса на различни препятствия пред иновациите. По същество става дума 
за готовността, състоянието и възможностите на съвременния човек да въз-
приеме непротиворечиво въздействието на бързо променяща се обществена 
среда. От тази гледна точка при възникването и въздействието на иновациите 
на преден план изпъкват човешки проблеми като (Градев Д., 1989):

– психичната готовност или ригидност спрямо нововъведенията;
– страхова резистентност от ефекта на промяната, който предизвиква 

нововъведението;
– осъзнаване на новото като перспектива за подобряване на качеството 

на живота;
– приемане на новото като фактор за разрешаване или задълбочаване 

на решени лични проблеми.
Очевидно срещата с иновацията се свързва с широк кръг психични със-

тояния, като се започне от тяхното отхвърляне и се стигне до тяхното активно 
възприемане и асимилация. Проблемите, които се наслагват между тези два 
полюса можем да обозначим като психологична феноменология на иновации-
те с два основни изследователски резерва: личностно-психологически и соци-
алнопсихологически. Естествено е обаче, че в случая трябва да държим сметка 
за условността на това разделение, или което е все същото, за взаимосвърза-
ността на тези два подхода. Така например в социалнопсихологичен план с 
особена сила се откроява сблъсъкът на иновациите с установените стандарти 
на поведение и мислене. Появата на разгръщането на иновацията изисква в 
един или друг мащаб промени в поведенския репертоар на хората, в техните 
нагласи, убеждения и всекидневни представи. Успехът на дадена новост в об-
ществото зависи не само от нейната материално-практическа внедряемост, но 
и от това доколко се възприема от масовото съзнание.

Намирайки с в етап на реформа в областта на висшето образование, в 
очакване на новия Закон за висшето образование и новия Закон за развитие 
на академичния състав посочените по-горе проблеми на иновационното по-
ведение на хората, които ще осъществяват в практиката изискванията на тези 
нормативни актове стои с особена сила, както пред ръководството на висшите 
училища, така и пред самите преподаватели в тях.

За иновационното поведение на преподавателите от висшите училища
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ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНАТА 
ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ  

В ОБУЧЕНИЕТО ПО ХАНДБАЛ
Красимир Р. Станков, Стефан Хр. Базелков

INTENSIFICATION OF SPECIAL TECHNICAL TRAINING 
OF STUDENTS IN TEACHING HANDBALL

Krasimir R. Stankov, Stefan Hr. Bazelkov

ABSTRACT: The article examines the dynamics of indicators for special technical 
training of students of class VI in learning handball. A model for optimization within 
30 hours is approbated. The results were processed using statistical and mathematics 
methods, and presented in tables. Conclusions are made regarding the impact of the 
proposed methodology on technical elements specific to handball game. The model 
was piloted with the experimental group as a comparative analysis with a control 
group learning under current state educational requirements and standards.
KEYWORDS: handball, technical training, education, methods.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 296/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Една от характерните особености на съвременния хандбал са бързите 
и чести промени в игровата обстановка. Наличието на топка, врата, против-
ник, очертания и др. създават разнообразни игрови ситуации, което изисква 
прецизна работа на анализаторите, бърза оценка и реакция, точно и ефектив-
но изпълнение на двигателното действие [3]. Овладяването на техническите 
елементи от играта повишава силата и подвижността на нервните процеси. 
Изгражда се способност за бърза и точна ориентация във времето и прос-
транството, ускоряват се мисловните процеси. От особено важно значение е 
бързината на простата и сложната двигателна реакция [ 1].

Под понятието „спортна техника“ разбираме съвкупност от двигателни 
действия, изпълнявани с методична последователност съгласно биомеханич-
ните принципи, които осигуряват използването на структурния и двигател-
ния потенциал за достигане на високи спортни резултати. В научно-методи-
ческата литература спортната техника се определя относително различно. 
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Техниката е фактор на спортното постижение, отразяващ биомеханичната 
целенасоченост на движенията според целта и състоянието на средата – въ-
трешна и външна [2]. Под техническа подготовка трябва да се разбира обуча-
ването на спортиста в техниката на действията, изпълнявани в състезанията 
или служещи като средства в тренировките. Техническата подготовка пред-
ставлява процес на управлението на знания, умения и навици, отнасящи се 
до техниката на двигателните действия [5]. Helmut Höritsch – лектор на Евро-
пейската федерация по хандбал (EHF) в своя труд „Специфични дидактики 
за хандбал“, препоръчва в училищата да се създадат условия за подобряване 
на координационните умения, тясно свързани с техническа компетентност. 
Способността за координиране на движенията според него е предпоставка за 
придобиване на техническа компетентност [7].

Авторите са единодушни по отношение на определяне на сензитивните 
периоди за обучение в двигателни действия – възрастта от 8 до 12 години. 
Нашите проучвания при анализирането на литературни източници показват, 
че училището е най-подходящата среда за развитието на детско-юношеския 
спорт. Формирането на интерес към спорта, мотивацията, подборът се осъ-
ществяват в училището. Изучаването на хандбал е предвидено да започне от 
VI клас по учебна програма [6].

Целта на настоящето изследване беше да проследим динамиката на по-
казатели за специална техническа подготовка. За постигане на целта опреде-
лихме следните задачи:

✓ Провеждане на педагогически експеримент;
✓ Статистическа обработка и анализ на получените резултати.
Предмет на изследването е ефективността на приложената от нас 

методика за усъвършенстване на обучението по хандбал на ученички от 
основна образователна степен. 

Обект на изследването са метричните показатели на отделните тестове.
Субект на изследването са ученички от 6клас – 86 момичета, разпреде-

лени в контролна и експериментална групи.
Изследването беше проведено в две училища на територията на гр. 

Добрич – СОУ „П. Р. Славейков“ и ПМГ „Ив. Вазов“. Контролната група бе 
съставена от 47 ученички, а експерименталната от 39 ученички. Контролната 
група се обучаваше по действащите програми от Държавните образователни 
изисквания, а експерименталната по предложената от нас комплексна мето-
дика. Разработихме програма за обучение, която се реализира в 30 учебни 
часа. В началото и в края на изследването ученичките бяха тестувани с помо-
щта на тестова батерия, съдържаща 7 теста.

Обработката на получените резултати осъществихме с помощта на ме-
тодите на математическата статистика – сравнителен и вариационен анализ 
[4]. Статистическите величини са отразени във вариационните таблици.

Резултати от изследването
Тестът Защитно придвижване ни дава информация за специалната лов-

кост и пъргавина. Техниката на придвижване в защита в хандбала се извърш-
ва основно с приставни крачки, което изисква добро ниво на развитие на 

Красимир Р. Станков, Стефан Хр. Базелков



577
скоростната издръжливост. В началото на изследването средните стойности 
са по- добри в екперименталната група – ЕГ Av1= 15.89 сек., КГ Av1= 16.42 се-
кунди. При второ измерване отчитаме повишение, като за контролната група 
то е с положителна разлика от 0.11 сек., Av2= 16.31 секунди. В експериментал-
ната група разликата е по- голяма – 0.55 сек., Av2= 15.34 секунди. Процент-
ната стойност на Т- критерия на Стюдънт в ЕГ, Pt= 82.3% не ни позволява да 
твърдим, че сме повлияли на резултатите чрез нашата методика. Сравнени по 
вариативност, двете извадки са с абсолютно еднакви стойности на коефици-
ента на вариация – 8%, което ги определя като хомогенни.

Показатели, характеризиращи специалната техническа подготовка  
на ученички от 6-ти клас – контролна група

№ Показатели n Av1 Sav1 Av2 Sav2 Разлика V1 V2 % на 
прираст

t Pt %

1. Защитно 
придвижване

47 16.42 1.32 16.31 1.34 0.11 8% 8% 1% 0.29 23.3%

2. Дрибъл 20 метра 47 11.25 1.33 10.76 1.2 0.49 12% 11% 4% 1.48 85.1%
3. Дрибъл между 

стойки
47 40.01 5.19 39.14 5.1 0.87 13% 13% 2% 0.16 15.6%

4. Ловене и 
подаване срещу 
стена

47 34.26 4.49 34.49 4.61 0.23 13% 13% 1% 0.1 7.9%

5. Хвърляне на х. 
топка в далечина

47 15.91 2.54 17.13 2.62 1.22 16% 15% 8% 0.89 62.1%

6. Удар с отскок на 
дължина

47 22.3 3.99 24.56 5.15 2.26 18% 21% 10% 0.5 37.7%

7. Тест за ловкост 47 24.62 2.97 22.82 2.39 1.8 12% 8% 7% 1.17 75.6%

Показатели, характеризиращи специалната техническа подготовка  
на ученички от 6-ти клас – експериментална група

№ Показатели n Av1 Sav1 Av2 Sav2 Разлика V1 V2 % на 
прираст

t Pt %

1. Защитно 
придвижване

39 15.89 1.32 15.34 1.29 0.55 8% 8% 3% 1.43 82.3%

2. Дрибъл 20 метра 39 10.87 1.18 10.16 0.94 0.71 11% 9% 7% 2.68 98.6%
3. Дрибъл между 

стойки
39 38.96 4.32 35.68 4.82 3.28 11% 14% 8% 0.69 37.7%

4. Ловене и 
подаване срещу 
стена

39 33.99 4.42 36.71 5.43 2.72 13% 15% 8% 0.48 37.7%

5. Хвърляне 
на х. топка в 
далечина

39 16.03 2.47 17.63 2.31 1.6 15% 13% 10% 1.23 75.6%

6. Удар с отскок на 
дължина

39 23.36 3.58 28.1 2.7 4.65 15% 10% 20% 2.1 95.1%

7. Тест за ловкост 39 24.68 3.16 21.1 2.19 3.58 13% 10% 15% 2.05 95.1%
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При анализа на резултатите на показателя Дрибъл 20 метра установя-

ваме по- добри средни стойности в началото на експеримента при експери-
менталната група: КГ Av1= 11.25 сек., ЕГ Av1= 10.87 секунди.
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При анализа на резултатите на показателя Дрибъл 20 метра установяваме по- добри средни 

стойности в началото на експеримента при експерименталната група: КГ Av1= 11.25 сек., ЕГ Av1= 
10.87 секунди.  
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Фигура 1. Дрибъл 20 метра 

При второ измерване в контролната група регистрираме подобрение от 0.49 сек. / КГ Av2= 
10.76 сек./, при доверителна вероятност Pt= 85.1%. По- висок положителен прираст отчитаме в 
резултатите на експерименталната група- 7%, при положителната разлика от 0.71 секунди. 
Подобрението в ЕГ е статистически достоверно – Pt= 98.6%. Вариативността в контролната група 
показва приблизително еднородния характер на извадката- V1= 12%, V2= 11%. В експерименталната 
група вариативността в края показва хомогенност на репрезентативната извадка – V1= 11%, V2= 9%. 

 
Фигура  2. Хистограма на разпределение на резултатите от теста Дрибъл 20 метра на ученички 

от ЕГ в края на експеримента 
Дрибълът е технически елемент от хандбалната игра, изискващ добро владеене на топката при 

висока скорост на придвижване. Усвояването на воденето на топката със смяна на посоката 
предполага продължителна специфична работа за изграждане на двигателния навик. Бързо 
променящата се игрова обстановка, наличието на противник и др. са фактори, влияещи върху 
усъвършенстването на този технически похват. В контролната група резултатите от теста Дрибъл 
между стойки показват минимален прираст от 2% между двете измервания. Процентната на 
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Дрибълът е технически елемент от хандбалната игра, изискващ добро 

владеене на топката при висока скорост на придвижване. Усвояването на 
воденето на топката със смяна на посоката предполага продължителна спе-
цифична работа за изграждане на двигателния навик. Бързо променящата 
се игрова обстановка, наличието на противник и др. са фактори, влияещи 
върху усъвършенстването на този технически похват. В контролната група 
резултатите от теста Дрибъл между стойки показват минимален прираст от 
2% между двете измервания. Процентната на стойност на коефициента на ва-
риация е еднаква – 13%, т.е., извадките са приблизително еднородни по сте-
пен на разсейване. В показанията на експерименталната група регистрираме 
чувствителна положителна разлика от 3.28 секунди. Средните стойности в ЕГ 
са Av1= 38.96 сек. и Av2= 35.68 секунди. Прирастът от 8% в ЕГ не се дължи на 
оказано въздействие поради недостатъчната статистическа достоверност, Pt= 
50.8%. Вариативността в ЕГ се е увеличила: V1= 11%, V2= 14%.

Резултатите от теста Ловене и подаване срещу стена ни дават информа-
ция за владеенето на тези важни елементи от хандбалната игра. Средно в една 
хандбална среща се осъществяват между 800 и 1000 подавания, като най- чес-
то се използва подаването с една ръка над рамо. При сравнителния анализ ре-
гистрираме по-добри постижения при експерименталната група. Положител-
ната разлика между крайно и начално измерване при средните стойности е 
2.72 подавания, докато в КГ разликата е 0.23 подавания. Прирастът от 8% в ЕГ 
не се подкрепя поради ниската доверителна вероятност, Pt= 37.7%. Вариатив-
ността и в двете групи определя извадките като приблизително еднородни.

При Хвърлянето на хандбална топка в далечина също не можем да 
твърдим за оказано влияние чрез нашата методика върху постиженията на 
ученичките. Стойностите на Т- критерия на Стюдънт са 75.6% за ЕГ. Постиг-
нат е прираст от 8% в КГ и 10% в експерименталната група, но той вероятно 
се дължи на странични фактори.

Ударът с отскок на дължина е най-често използван в хандбала. Ре-
зултатите на ЕГ показват прираст от 20%, подкрепен от достатъчно висока 
стойност на статистическа достоверност – 95.1%. За сравнение в контролната 
група прирастът е 10%. Включването на упражнения със завършващ удар е 
оказало положително влияние на резултатите на експерименталната група.
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Фигура 3. Удар с отскок на дължина 

 
Тестът за ловкост отново показва по- добри резултати, регистрирани в постиженията на 

експерименталната група. В началото на експеримента средните стойности в КГ са 24.62 сек., а в края 
22.82 сек., което е разлика от 1.8 секунди. При ЕГ средните стойности са съответно: ЕГ1= 24.68 сек. и 
ЕГ2= 21.1 сек., отчитаме разлика от 3.58 секунди. Прирастът от 15% в ЕГ е подкрепен от висока 
стойност на гаранционна достоверност, Pt= 95.1%. вариативността в ЕГ намалява от 13% на 10% в 
края на експеримента, т.е. извадката е с еднороден характер.  

Заключение  
По отношение на оказаното влияние на предложения модел върху специалната техническа 

подготовка на ученички можем да обобщим, че е повлиял положително върху отделни технически 
елементи от хандбалната игра. Това са дрибълът, ударът с отскок на дължина и специалната ловкост. 
Предполагаме, че резултатите от останалите тестове са повлияни от допълнителни фактори, 
например силова издръжливост на горни и долни крайници. 
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Тестът за ловкост отново показва по- добри резултати, регистрира-

ни в постиженията на експерименталната група. В началото на експеримента 
средните стойности в КГ са 24.62 сек., а в края 22.82 сек., което е разлика от 1.8 
секунди. При ЕГ средните стойности са съответно: ЕГ1= 24.68 сек. и ЕГ2= 21.1 
сек., отчитаме разлика от 3.58 секунди. Прирастът от 15% в ЕГ е подкрепен от 
висока стойност на гаранционна достоверност, Pt= 95.1%. вариативността в 
ЕГ намалява от 13% на 10% в края на експеримента, т.е. извадката е с едноро-
ден характер.

Заключение
По отношение на оказаното влияние на предложения модел върху спе-

циалната техническа подготовка на ученички можем да обобщим, че е по-
влиял положително върху отделни технически елементи от хандбалната игра. 
Това са дрибълът, ударът с отскок на дължина и специалната ловкост. Пред-
полагаме, че резултатите от останалите тестове са повлияни от допълнителни 
фактори, например силова издръжливост на горни и долни крайници.
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ОПИТЪТ НА РУСИЯ В МЕДИЙНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Лилия Цв. Лозанова

THE EXPERIENNCE OF RUSSIA IN MEDIA EDUCATION
Lilia Cv. Lozanova

ABSTRACT: New scientific fields are developed internationally. They are di-
rected at research and at students’ training in order to use colossal mass media 
information resources optimally. Russia is among the countries where media ed-
ucation in higher and secondary schools is now an established and developed 
educational system.
KEYWORDS: media, education, Russia.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 295/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Повсеместното навлизане на средствата за масова информация в жизне-
ното пространство на съвременника има своеобразни измерения в културен, 
социален и философски план. Все по-остра става необходимостта от подготов-
ка на подрастващото поколение, което да подхожда с ефективни личностни и 
поведенчески стратегии за справяне с предизвикателствата на глобалния свят. 
В международен мащаб се развиват нови научни области, които са насочени 
към изследвания и обучение на учениците с цел оптимално използване на ко-
лосалните информационни ресурси в масмедиите.

На основата на международни и европейски регламенти и документи 
се дефинират определения на нов вид грамотност, свързана с разбирането и 
използването на средствата за масова информация. Термините „медийно об-
разование“ и „медийна грамотност“ се появяват в педагогиката през 70-те на 
миналия век.В редица страни, сред които Канада,Австралия, Великобритания 
и Франция, съществува вече оформила се система на медийно образование в 
средните учебни заведения [ 4].

Русия е една от страните, в които медийното образование е вече утвър-
дена и развита система за образование във висшите и средните училища. За 
развитието му в теоретичен и практичен план са впрегнати ресурсите на ши-
роко гражданско и експертно представителство – образователни институции, 
организации на медийни експерти, както самите медии.
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Целта на настоящата статия е да представи част от положителния опит, 

натрупан в Русия в областта на медийното образование, като идеята е да се 
ползват и у нас добрите практики на руската педагогическа мисъл.

В множество руски научни източници се изяснява същността на ме-
дийното образование като един от тях е Руската педагогическа енциклопедия. 
Понятието е определено като „научно направление в педагогиката, насочено 
към изучаването от студенти и ученици на закономерностите на масовата ко-
муникация (преса, телевизия, радио, кино, видео и т.н). Основните задачи на 
медийното образование е да подготви подрастващото поколение да живее в 
съвременната информационна среда, да възприема и използва разнообразна 
информация. Другата задача е да научи младите хора да осъзнават и разбират 
последствията от нейното въздействие, да овладеят способи да общуват със 
средствата за масова комуникация [ 3].

Въпреки че съдържанието и същността на термина медийно образо-
вание е все още предмет на дискусии, много от руските автори се обединяват 
около същностни негови аспекти. На медийното образование се гледа като на 
„педагогически система, която позволява използване на съвременни техники 
и технологии за формиране на комуникативна компетентност, аудиовизуална 
и информационна грамотност, базирани на мирогледни позиции (развитие на 
критическото мислене, обосноваване на собствени концепции на базата на ин-
формационни потоци предавани чрез различни комуникационни канали [ 2].

А. В. Шариков определя понятието „медийното образование“ като „те-
ория за обучение в практически умения за овладяване на съвременните сред-
ства за масова комуникация. То се разглежда като част от автономната област 
в педагогическата теория и практика [ 1].

Много от изследователите смятат, че историята на медийното образо-
вание в Русия има почти вековна история (Фьодоров, 2009; Аладьина,2014). 
Първите опити да се преподава медийно образование се отнасят към 1920 г., 
но са били преустановени от Сталин. В края на 50-те и началото на 60-те годи-
ни на 20век се наблюдава възраждането му в средните училища, университе-
тите и детските центрове (Москва, Ленинград, Воронеж, Самара, Курган, Твер, 
Ростов-на-Дон, Таганрог, Новосибирск, Екатеринбург и др.)

Това е и период на активно провеждане на семинари за учители, посве-
тени на тази тема.

За един от теоретиците това образование се счита руският философ Би-
брер, който оказва огромно значение за обучението и възпитанието като ди-
алог, определяйки го като обмен на културни ценности. През 60-70 години на 
м.в. във философска литература се оказва сериозно внимание на проблемите 
на диалога като основа на творческо мислене [ 1].

Важен момент в развитието на това педагогическо направление е утвър-
ждаването на университетска специалност „медийно образование“.

В началото на XXI век, група медийни експерти от Държавния педаго-
гически институт в Таганрог разработват пакет от документи за откриване 
на нова университетска специалност по медийното образование. През 2002 г. 
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отделът за подготовка на учители към Министерство на образованието и нау-
ката одобрява и регистрира новата специалност за педагогическите универси-
тети в страната под номер 13.03.30. – „Media Education“, която вече може да се 
изучава във всеки университет или педагогически институт в Русия.

От септември 2002 г. Педагогическият институт в Таганрог започва подготов-
ката на студенти в тази специалност и през 2007 г. се дипломира първият випуск.

За последните 10 години руските медийни педагози са защитили над 60 
дисертации и са написали десетки монографии и стотици статии, посветени на 
медийното образование, медийната грамотност и медийната компетентност [5].

След 2000-та година са създадени редица руски сайтове на тема медий-
но образование. Сред тях са уеб страниците на Асоциацията за кино и медии в 
Русия, на Федерация за интернет образование в Русия, Медийно училище ЮН-
ПРЕСС, на Регионалния център за медийното образование (Екатеринбург), на 
Научно-методическия център по медийната култура и медийно образование, на 
Лабораторията по ТСО и медиаобразование към Института за средно образо-
вание към Руската академия на образованието, Сибирската асоциация по ме-
дийно образование и Томският институт по информационни технологии и др.

През 2005 г. започва отпечатването на педагогическия журнал „Медий-
но образование“, като се появила и електронната му версия.

През 2008 г. с подкрепата и ресурсите на Междурегионалната организа-
ция „Информация за всички“ и Асоциацията по кинообразование и медийна 
педагогика на Русия, е създаден интернет сайт „Информационна грамотност и 
медийно образование“, който включва пълни текстове на монографии, учебни 
пособия и програми, автореферати и статии по темата за медийното образова-
ние и информационната грамотност.

Публикациите в него са със свободен достъп и може да се използват както 
в учебния процес, така и за медийното самообразование на широка аудитория.

Обществената палата на Русия също фокусирала своето внимание вър-
ху проблемите на медиа образованието и повишаването на информационната 
грамотност на гражданите, като през 2006 – 2008 г. тази проблематика е раз-
глеждана на нейни заседания.

С цел осигуряване на по-успешен процес на обучение в средните и ви-
сшите училища, в Русия се разработват и прилагат нови съвременни методи 
за използване на медиите. В последните години руските учени са разработили 
класификация на теоретични модели на медийното образование, като най-по-
пулярните са следните:

– Практико-утилитарен модел;
– Естетичен модел (фокусиран върху запознаване с най-добрите творби 

на медийна култура), развитието на художествения вкус и др.;
– Образователно-етичен модел (насочен към моралните, психологиче-

ски, идеологически, религиозни, философски проблеми в медиите);
– Социокултурен и културен модел (акцентира на социално-културното 

развитие на творческата личност от гледна точка на възприятието, въображе-
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нието, визуалната памет, възможностите за интерпретация, анализ, критична 
преценка на медийни текстове от всички видове и жанрове;

– Образователно-информационни модели (изучаването на теорията и ис-
торията на медиите и медийното образование, език, култура, медии и т.н.) [ 1].

Началото на 21век в Русия е свързано с възникването на нови организа-
ции и институции, подпомагащи развитието на медийното образование. Сред 
тях са Сибирската асоциация по медийно образование, Уралския научно-ме-
тодичен център по медийна култура и образование, Регионалния център по 
медийно образование (Екатеринбург), който създава през 2007 г. новото спи-
сание «Образование. Медии. Общество: пространство на сътрудничеството» 
и др. [ 5].

На база на посочените основни моменти в историята на медийното 
образование в Русия може да се направи един основен извод. Развитието на 
това научно направление се извършва с подкрепата на научни, образователни, 
граждански институции, както и на самите медии [ 5].

В тази връзка, водещи руски изследователи налагат становището, че за 
да даде нов тласък на движението за медийното образование, е необходимо 
да се консолидират всички организации, имащи отношение към него, както 
и цялата медийна общност. Това образование в Русия е насочено към решава-
не на актуални за съвременността задачи. Сред тях са формиране на стремеж 
за развитие на критично и демократично отношение към медийните ресурси, 
творческото им използване в различни форми и нива на обучение на подра-
стващото поколение.
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НЯКОИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ПОНЯТИЕТО  
„МЕДИЙНО ОБРАЗОВАНИЕ“  

В РУСКАТА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА
Лилия Цв. Лозанова,

SOME DEFINITIONS OF „MEDIA LITERACY“ CONCEPT 
IN RUSSIAN SCIENTIFIC LITERATURE

Lilia Tsv. Lozanova

АBSTRACT: Global media environment in which we are living in for decades 
requires the establishment of new research areas such as media education. The 
need to create such scientific area is not only recognized internationally, but it 
also has its long history. The emergence of media education in Russia is con-
nected with the need to train specialists who to prepare the rising generation to 
be oriented in the huge information resources of the mass media and of global 
network, to take a critical look at them and use them optimally.
KEYWORDS: Media Education in Russia

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 295/ 12.03.2015 г. от 
параграф Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Глобалното медийно пространство, в което живеем, от десетилетия на-
лага утвърждаването на нови научни области, каквото е медийното образова-
ние. Необходимостта от създаването на такава научна област не само е осъз-
ната в международен мащаб, но има своя дългогодишна история. Развитието ѝ 
е в отговор на съвременните реалности и факта, че живеем в общество, доми-
нирано от въздействието на средствата за масова комуникация и от бурните 
темпове на актуализиране на съвременните информационни технологии.

Появата на медийното образование в Русия е свързано с необходимост-
та да се обучат специалисти, които да подготвят подрастващото поколение да 
се ориентира в огромните информационни ресурси на масмедиите и глобал-
ната мрежа, да има критически поглед върху тях и оптимално да ги използва.

В руската литература има редица изследвания на различни научни 
направления,свързани с обективната нужда от подготовка на учениците да 
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използват рационално и безопасно рeсурсите на СМИ (средства за масова ин-
формация).

Например Александър Фьодоров посочва, че според проучване, прове-
дено в Русия през 2003 г., контактите на изследваните лица с медиите превиша-
ват 11 часа дневно. По данни на Националния съюз на семейните организации 
(UNAF – Union National des Associations Familiales) неполнолетните общуват 
с учителите си средно 850 часа годишно, а с различни визуални медии – 1400 
часа [4]. Авторът, който е един от утвърдените експерти в тази област, обосно-
вава нуждата от интензивно развитие в Русия на медийното образование.

Целта на настоящата статия е да представи някои от определенията на 
медийното образование в руската научна литература. При дефинирането му 
руските теоретици са ползвали базови международни документи на ЮНЕСКО 
и Съвета на Европа и др. Сред основополагащите международни документи 
са „Медийна грамотност в дигиталния свят /Резолюция на Европейския 
парламент от 16 декември 2008 г. относно медийната грамотност в дигиталния 
свят; Заключения на Съвета от 22 май 2008 г. относно междукултурните познания 
и по-специално Европейския подход към медийна грамотност в цифрова среда; 
Декларацията на ЮНЕСКО от Грюнвалд относно медийното образование 
(1982 г.); Парижката програма на ЮНЕСКО от 2007 г. [1].

С практическа насоченост е изданието на Юнеско „Media education: a 
kit for teachers, students, parents and professionals”, което е практическо ръко-
водство по медийно образование за учители, студенти, родители и специали-
сти. В документа се посочва, че „това обучение осигурява комплексен и цяло-
стен поглед върху медийното образование, обхващаща всички медии, стари 
и нови”[7]. То създава перспектива за устойчиво развитие и отговаря на 
някои от предизвикателствата на общество на знанието, особено на диги-
тално представени знания.

В руската научна литература изясняването на съдържанието на поняти-
ето медийно образование, се базира на документи на Съвета на Европа като 
Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно медий-
ната грамотност в дигиталния свят.

В резолюцията се посочва, че „медийното образование играе 
решаваща роля при постигането на високо ниво на медийна грамотност, 
която е важна част от политическото образование, което помага на хората 
да засилят поведението си като активни граждани и информираността си 
относно техните права и задължения. Създавайки собствено съдържание и 
медийни продукти, ползвателите придобиват умения, които допринасят за 
по-задълбочено разбиране на принципите и стойността на професионално 
създаденото медийно съдържание”[1].

В този смисъл, медийното образование може да се разглежда като част 
от политиката за учене през целия живот [4].

Руските изследователи посочват, че в световен мащаб при изясняване 
същността на понятието медийно образование се използват и други термини 
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като „медийна култура“, „информационна култура“, „аудиовизуалната култура“, 
„медийна грамотност“, „информационна грамотност“, „аудиовизуалната гра-
мотност „, „информационно образование“, „аудиовизуална образование“, „ком-
пютърна грамотност“,“медийна грамотност“, „информационна компетентност“, 
„медийна компетентност“,“ аудиовизуална компетентност „ и др. [5, с. 234].

Същността му е определена в Руската педагогическа енциклопедия като 
„научно направление в педагогиката, насочено към изучаването от студенти 
и ученици на закономерностите на масовата комуникация (преса, телевизия, 
радио, кино, видео и т.н) [2, с. 555].

Сред основните задачи на медийното образование е да подготви подра-
стващото поколение да живее в съвременната информационна среда, да въз-
приема различна информация. Другата задача е да научи младите хора да ос-
ъзнават, разбират последствията от нейното въздействие, да овладеят способи 
за общуване със средствата за масова комуникация [2].

В „Речник по медийното образование, медийна педагогика, медийна 
грамотност, медийна компетентност“ А. В. Фьодоров представя определение 
на същността на това понятие. Според автора „медийното образование е про-
цесът на развитие на личността, който с помощта на медиите е насочен към 
изграждане на култура на общуване с медиите; към формиране на творчески 
и комуникативни умения, на умения за критично мислене и възприятие, тъл-
куване, анализ и оценка на медийни текстове, умения на различни форми на 
себеизразяване чрез медиите.

Резултатът от този процес – медийната грамотност, помага на човек да 
използва активно информационните ресурси на телевизията, радиото, ви-
деото, киното, пресата, интернет. Съдържанието на медийното образование 
включва основите на изкуството в сферата на медиите (видове и жанрове на 
медиите, история на медийната култура и т.н.) [6].

Някои руски автори се позовават на документи на Съвета на Европа при 
изясняването на съдържанието на понятието медийно образование. То е де-
финирано като „обучение, което има за цел да развие медийна компетентност, 
разбирано като критичен и внимателен подход към медиите, образование на 
отговорни граждани, които са в състояние да изразят своето собствени въз-
гледи въз основа получената информация.“ То дава възможност на граждани-
те да използват информацията, да я анализират, идентифицират като иконо-
мическа, политическа, социална и др. [6].

Медийното образование учи индивидите да интерпретират и създават 
съобщения, да избират най-подходящите средства за комуникация. То позво-
лява на хората да упражняват правото си на свобода на изразяване на мнение, 
като това не само допринася за личностното развитие, но също така увеличава 
социалната активност [6].

В Оксфордската енциклопедия медийното образование e дефинирано 
като изучаване на медиите, което се отличава от обучението с помощта на ме-
диите. То е свързано със знания за това как се създават и разпространяват 
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медийни текстове; насочено е към развитие на аналитичните способности за 
интерпретация на медийното съдържание.

Медийното образование (media education) и изучаването на медиите 
(media studies) са научни направления за достигане на цялостна медийна гра-
мотност (media literacy). Медийно грамотният човек има способността да въз-
приема, анализира, оценява и създава собствени медийни текстове; да разби-
ра социокултурния и политически контекст в който функционират медиите. 
Животът на медийно грамотния човек в обществото е свързан и с граждан-
ската отговорност [5, с. 340].

А. Фьодоров посочва, че „медийното образование днес се разглежда като 
процес на развитие на индивида, при който се използват медийни материали, 
с цел да се изгради култура на общуване с медиите, Медийната грамотност 
помага на човек да използва активно информационните ресурси на телевизи-
ята, радиото, видеота, интернет, като му помага да разбере по-добре езика на 
медийна култура.

Медийното образование може да бъде разделено на следните основни 
видове:

1) медийното образование на бъдещите професионалисти в следните 
сфери – преса, радио, телевизия, кино, видео и интернет журналисти, редак-
тори, режисьори, продуценти, актьори, оператори и др.;

2) медийното образование на бъдещите учители и преподаватели в пе-
дагогически институти, в училища за професионално развитие;

3) медийно образование като част от общото образование на учениците, 
което може да бъде интегрирано в традиционни или факултативни дисципли-
ни, кръжоци, клубове;

4) медийно образование в учрежденията за допълнително образование 
(културни центрове, школи за художествено и естетическо възпитание, клу-
бове);

5) дистанционно медийно образование на ученици, студенти и възраст-
ни чрез пресата, телевизията, радиото, видео, DVD, интернет;

6) самостоятелно непрекъснато медийно образование, което се осъ-
ществявано през целия живот на човека.

Медийното образование е тясно свързано не само с педагогиката и ху-
дожествено образование, но също така и с хуманитарни сектори на знанието 
като история на изкуството (включително кинознание, литература, театър, 
културология, историята на световното изкуство и др.) [ 5].

В заключение, представените определения на медийното образование в 
руската научна литература насочват към все по-нарастващата му значимост в 
съвременното общество. Изясняването на същността и съдържанието на тази 
научна област са първата крачка към дефинирането на нейните основни зада-
чи, роля и перспективи на развитие в глобалния свят, в който живеем.

Лилия Цв. Лозанова
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НЯКОИ 
КАЧЕСТВА НА МИСЛЕНЕТО ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО  

ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Лиляна М. Каракашева

DEVELOPING STUDENTS‘ THINKING SKILLS 
THROUGH TEACHING MATHEMATICS  

IN THE PRIMARY SCHOOL
Lilyana M. Karakasheva

ABSTRACT: The article discusses some possibilities for developing students‘ 
thinking skills – perceptiveness and resoursefulness in teaching Mathematics. It 
suggests some tasks and methodological guidelines with which to solve them, and 
which facilitate the development of these thinking skills.

KEYWORDS: perceptiveness, resoursefulness, tesching mathematics in the 
primary school.

Конкурентоспособността на една страна
не започва в завода или

техническата лаборатория.
Тя започва в класната стая.

Ли Якокка

Изследването е финансирано по проект РД 08-273 / 11.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Увод
Обучението по математика в началното училище оказва влияние върху 

развитието и възпитанието на личността на ученика. Анализът на норматив-
ната уредба показва, че в обучението по математика се предвижда реализи-
ране на творческа дейност в процеса на усвояване на математическите зна-
ния от учениците. Творческите задачи присъстват в учебните комплекти по 
математика. В реалната учебна практика обаче се открояват редица слабости, 
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които са свързани с организацията на творческата дейност при изграждане 
на умения за решаване на творчески задачи. Част от тях се преодоляват, като 
в книгата за учителя се предлагат идеи за използване на различни форми на 
обучение, независимо че тези идеи по-често се прилагат за решаване на алго-
ритмичните и по-рядко – за творческите задачи. Организацията на творче-
ската дейност в обучението по математика в началните класове е специфичен 
частно-методически проблем. Този проблем е изследван от редица изследова-
тели, но в практически аспект добри идеи за технологии за организиране на 
творческата дейност в уроците по математика могат да се почерпят от труда 
на Я. Стоименова [5].

С настоящото научно съобщение бихме желали да споделим някои ме-
тодически насоки за усъвършенстване на обучението по математика в начал-
ното училище с цел развитие на творческото мислене.

Изложение
За съзнателното и по-пълно усвояване на аритметичните операции с 

естествени числа е целесъобразно в часовете по математика или в кръжочна 
работа да се разгледат задачи, които способстват за развитие на определени 
черти на мисленето като наблюдателност и съобразителност у учениците.

Могат да се предлага следните типове задачи:
• По дадени аритметични действия да се намерят неизвестни числа.
• По дадени числа чрез подходящо подбрани действия да се получат 

дадените резултати.
• За разшифроване на информация, която е шифрована с букви или с 

геометрични фигури.
Поставените цели могат да се постигнат, ако се изгради подходяща ме-

тодика за решаване на задачите. Според световно известния американски ма-
тематик от унгарски произход Дьорд Пойа (1887-1985) решаването на задача 
трябва да преминава през следните етапи:

■ Разбиране на задачата.
■ Съставяне на план.
■ Изпълнение на плана.
■ Поглед назад.
В учебната практика при решаване на задачи тези етапи могат да бъдат 

съпътствани от допълнителни стъпки към тях. На етапа разбиране е много 
важно задачата да бъде осмислена, ясно да се разграничи условието от търсе-
ното в нея. На този етап е важна ролята на учителя, който с подходящо поста-
вени въпроси към учениците насочва дейностите, които трябва да извършат 
учениците, т.е. най-подходящ е „сократовия диалог“. И след като учителят се 
убеди, че учениците са разбрали задачата, ги оставя да работят самостоятелно. 
Обаче традиционният подход е бързо преминаване към втория етап, при това 
учителят сам съставя плана за решаване на задачата. Така всъщност на уче-
ниците се налага подходът, който трябва да бъде приет и „самостоятелното“ 

Възможности за развитие на някои качества на мисленето ...
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решаване се състои в изпълнение на съставения план. Такъв подход реално 
отнема възможността за разнообразие от възможни решения. Ние предлага-
ме, следвайки идеите заложени в [1], да не се бърза с преминаване към втория 
етап. След като учителят се увери, че задачата е разбрана, да се оставят учени-
ците сами да търсят свои собствени пътища за решаване на задачата. Дори и 
Д. Пойа ни съветва, че на този етап принципът е: „нека ученикът открие сам 
толкова, колкото е възможно при дадените обстоятелства“ [4, с.307]. На този 
етап учениците трябва да бъдат стимулирани да правят предложения, да екс-
периментират, да правят догадки и т.н. Може да се оставят учениците „да от-
гатнат резултата или поне част от него. Момче, което изказва едно мнение, 
се ангажира с него: престижът и самочувствието му в известен смисъл зависят 
от изхода; то е нетърпеливо да узнае дали догадката му ще се окаже вярна, или 
не, а с това ще се заинтересува активно от задачата; при работа в клас няма да 
му се доспи, нито ще бъде склонно към лудории“ [4, с. 308].

В реализацията на тези стъпки към втория етап всъщност проличава 
педагогическото майсторство на учителя. Защото за да достигнем до педаго-
гическа ситуация, в която „помагаме на учениците да си помогнат сами“ се из-
искват освен задълбочени математически знания върху разглежданата задача, 
но и много добра методическа подготовка.

От съществено значение е реализацията на четвъртия етап „поглед на-
зад“. Трябва да се отдели достатъчно време за ретроспективно обсъждане на 
завършеното решение. Тук трябва да се отговори и на следните въпроси:

➢ Можем ли да получим решение и по друг начин?
➢ Позната ли ни е избраната стратегия за решаване на задачата?
➢ Има ли връзка избраната стратегия с вече познати такива?
➢ Разглежданата задача има ли връзка и в какво се изразява тази връзка 

с вече разглеждани задачи от друга тема?
➢ Избрания подход за решаване на задачата можем ли да обобщим и др.?

За развиване на определени черти на мисленето като наблюдателност и 
съобразителност е необходимо да се решават подходящо подбрани задачи, не 
епизодично, а в система, като се започне от втори клас. За целта предлагаме 
следния примерен вариант на задачи:

Задачи за втори клас
Задача 1. На мястото на звездичката поставете липсващата цифра:
А) 2 + * = 7, 7 – * = 5;
Б) *2 + * = 19, 19 – * = *2;
В) ** + 7 = 99, ** – 7 = 92.
Учителят насочва учениците към устно аргументиране на отговорите. 

Разсъжденията могат да бъдат подпомогнати чрез онагледяване с използване 
на магнитни фигури или други подходящи дидактически материали.

Лиляна М. Каракашева



593
Задача 2. Открийте всички възможни липсващи цифри на числа:
А) * + * = 9;
Б) 12 – * = * ;
В) 6* + * = 68.
След като учениците работят самостоятелно, решението се обсъжда ко-

лективно и се обосновава, че в случай:
А) липсващите цифри на числата са тези на възможните събираеми на 

числото 9. Те са : 0 и 9 (9 и 0), 1 и 8 (8 и 1), 2 и 7 (7 и 2), 3 и 6 (6 и 3), 4 и 5 (5 и 4) ;
Б) възможните липсващи цифри са: 3 и 9 (9 и 3), 4 и 8 (8 и 4), 5 и 7 (7 и 

5), 6 и 6;
В) е необходимо да насочим вниманието на учениците към факта, че да-

деният сбор 68 и първото му събираемо в тази задача имат равен брой десети-
ци-6. Тогава намирането на липсващите цифри се свежда до познати разсъж-
дения, които бяха приложени в първия случай.

И при решаването на тази задача е уместно да са използва подходящо 
онагледяване.

Задача 3. Една след друга са записани три цифри. Ако между първата и 
втората се постави знак за събиране, получените две числа, ще са събираемите 
на числото 20. Намерете трите цифри.

С подходящо поставен въпрос учениците достигат до извода, че задача-
та се описва с помощта на числовия ребус * + ** = 20. И тази задача е от типа 
– по дадено аритметично действие да се намерят неизвестните числа, които 
удовлетворяват даденото равенство.

Решенията на съставения числов ребус са равенствата: 0+20 = 20; 
1+19=20;

2+18 =20; 3+17 =20, 4+16=20; 5 +15=20; 6+14=20; 7+13=20; 8+12=20 и 
9+11=20.

Тогава търсените три цифри са: 0,2,0; 1,1,9; 2,1,8; 3,1,7; 4,1,6; 5,1,5; 6,1,4; 
7,1,3; 8,1,2 или 9,1,1.

Задачи за трети клас
Задача 1. На мястото на всяка звездичка поставете липсващата цифра:
А) *3 + *= 100; Б) 2* – *6= *0; В) ** . 6= *0; Г) ** – *= 2.
Уместно е при решаването на подточки Б) и Г) след обсъждане с учени-

ците да се достигне до решаването на ребусите: *0 + *6 = 2* и 2 + * = **.
Задача 2. Разшифровайте записа:
НЕ + НЕ = ПЕЕ, ако НЕ – НЕ = E, в който една и съща буква означава 

една и съща цифра, а различните букви означават различни цифри.
Решаването на задачата трябва да започне след като учителят разясни 

същността на новия термин „ разшифроване“.
След внимателно разглеждане на второто равенство и с подходящи въ-

проси от страна на учителя учениците трябва да достигнат до извода, че чрез 
него всъщност е означена разликата на двуцифрено число със себе си. Следо-

Възможности за развитие на някои качества на мисленето ...
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вателно буквата Е означава цифрата на числото 0. Тогава вече можем да забе-
лежим, че в първото равенство имаме сбор от кръгла десетица със себе си, а 
резултатът е трицифрено число с цифри на десетиците и на единиците 0. Така 
учениците съобразяват, че буквата Н означава 5, а буквата П–1. Тогава раз-
шифрованият запис е: 50+50=100, 50–50=0.

Задача 3. Една след друга са записани четири цифри. Ако между втората 
и третата се постави знак за събиране и се извърши действието с получените 
две числа, ще се получи сбор, равен на 196. Намерете четирите цифри.

Учениците описват дадената задача с помощта на числовия ребус ** + ** 
= 196.

Целесъобразно е да се насочат учениците към пресмятане сбора на най-
голямото и предхождащото го двуцифрено число, т.е. 99+98=197. И сега вече 
учащите се достигат до извода, че за да се получи желаният сбор 196, трябва 
едното от двете събираеми -99 и 98, да се намали с единица. Така естествено се 
достига до двете решения на съставения ребус:

98 + 98 = 196 ; 99 + 97 = 196.
Накрая се записва, че търсените четири цифри са: 9, 8, 9, 8 или 9, 9, 9, 7.

Задачи за четвърти клас
Задача 1. На мястото на всяка звездичка поставете липсващата цифра:
А) **1 + 6* =*01; Б) 5 *5 – *5* = *54; В) ** . 9 = ** .
След актуализиране на необходимите знания се насочват учениците 

към откриване и обосноваване на всички възможни решения. Делът на самос-
тоятелната работа трябва да бъде увеличен. Учениците сами трябва да достиг-
нат до извода, че подточка А) има следните решения: 141+60=201, 241+60=301; 
341+60=401; 441+60=501; 541+60=601; 641+60=701; 741+60=801; 841+60=901. 
Подточка Б) има решенията: 505 –151=354 ; 505–251=254; 505–351=154 и под-
точка В) има две решения: 10.9= 90 и 11.9= 99.

Задача 2. Цифрата 9, с която започвало трицифрено число, преместили 
на края на числото. В резултат се получило отново трицифрено число, но с 216 
по-малко. Кое е било първоначалното число?

Ако 9** е първоначално даденото число, то след преместване на цифрата 
9 на края се получава числото **9. Учениците сами съставят числовия ребус: 
9** – **9 = 216. Съставеният ребус може да се запише и така: 216 + **9 = 9**, 
която форма е по-достъпна за учениците и те лесно съобразяват, че цифрата 
на десетиците на даденото число е различна от 0 и 1. След това учениците ра-
ботят самостоятелно. Добре е да се обсъдят колективно всички предложения 
относно решенията на числовия ребус и така да се достигне до отговора на 
разглежданата задача–първоначално даденото число е 975.

Задача 3. Разшифровайте следния запис:
ТРИ + ТРИ + ТРИ = ВРИ, в който една и съща буква означава една и 

съща цифра, а различните букви – различни цифри.

Лиляна М. Каракашева
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Чрез подходящо поставени въпроси от страна на учителя учениците 

достигат до извода, че буквата И е 0 и буквата Р е 5. Тогава за Т остава да бъде 
1 или 2, а за буквата В чрез непосредствена проверка се получава 4 или 7.

Могат да се подберат и други задачи, които са аналогични на задача 3, 
но с нарастваща сложност, а така също и такива задачи, в които буквите са 
заменени с познати геометрични фигури.

Занятието може да завърши с кратък разказ за кодирането (шифроване-
то) на информация и неговата роля в живота. В далечното минало учените за-
пазвали тайната на своите открития, като ги кодирали с помощта на анаграми. 
Днес кодирането и декодирането на информация се използва като средство за 
бързо пренасяне на информация от едно място на друго. Нуждите на живота 
доведоха до създаването на нов клон в приложната математика, известен като 
„Теория на кодирането на информация“.

За развитие на качеството „съобразителност“ могат да се решават зани-
мателни задачи. Учениците с интерес работят например върху следната

Задача. Като използвате знаците за четирите аритметични действия 
и скоби там, където е необходимо, съставете десет числови изрази с четири 
тройки, чиято стойност да е равна съответно на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. За да 
разберете по-добре условието на задачата, разгледайте внимателно първите 
три примера, които са решени.

(3+3) : (3+3) = 1
3 : 3 + 3 : 3 = 2
(3 + 3 + 3) : 3=3 и т.н.
Предвид възрастовите особености на учениците особено място в обуче-

нието по математика в началното училище трябва да се отделя на решаването 
на занимателни задачи.

Заключение
Практиката показва, че учениците от втори до четвърти клас проявяват 

естествен интерес към този учебен предмет и дълг е на учителя да работи за 
разгръщане на творческия потенциал у всеки ученик. И вместо да се реша-
ват голям брой еднотипни задачи, които автоматизират определени умения, 
е уместно и целесъобразно да се решават задачи, които развиват определени 
черти на продуктивното мислене. За да бъде успешна творческата дейност на 
учениците в обучението по математика, е необходимо тя да бъде правилно ор-
ганизирана и ръководена от учителя.
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РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ – ВЪЗМОЖНОСТ  
ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО УЧЕНЕ В ОБУЧЕНИЕТО  

ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО В 3. КЛАС
Людмила В. Зафирова

PROJECT WORK – AN OPPORTUNITY FOR 
INTERCULTURAL LEARNING IN “MAN AND SOCIETY” 

EDUCATION IN 3TH GRADE (9–10-YEAR-OLDS)
Lyudmila V. Zafirova

ABSTRACT: This material presents an idea to the realization of a project entitled 
“Ethnic groups in Bulgaria”. The project was conducted in 2013/2014 academic 
year with 9-10-year-old students from Sofia. Its aim was to increase students’ 
ethic tolerance through acquainting students with the specifics of the main ethnic 
groups in Bulgaria in an attractive and interesting way. The design of the project 
was focused on action learning. As a result, not only the participants improved 
their knowledge on ethnic communities in Bulgaria, but they also acquired skills 
for making a research, collecting information, summarizing and systematizing it 
through active observation.
KEYWORDS: project work, intercultural learning, “Man and society”, 3th grade 
(9-10-year-olds)

Светът, в който живеем, е сложен и динамичен. Днес и в бъдеще са нуж-
ни знаещи и можещи личности, с нестандартно мислене, толерантни, умеещи 
да ценят успеха на другите, личности, които се образоват през целия си живот 
и утвърждават най-доброто от своята уникалност и опит. Всички тези твърде-
ния могат да останат само едно добро пожелание, ако не се търсят и прилагат 
методи и форми, които да интензифицират образователното въздействие и 
взаимодействие, да стимулират активното и интерактивното учене и да пови-
шават непрекъснато качеството на обучението.

Една възможност за успешната реализация на тези идеи в училище пре-
доставя проектното обучение. В сферата на образованието терминът „проект“ 
навлиза в края на 19. и началото на 20. век.

Опити за дефиниране на проектно базираното обучение (проектно обу-
чение, метод на проектите) са правени от създаването му до наши дни. Но 



598
въпреки тези усилия все още няма единно и ясно определение. Разгледано в 
контекста на съвременното образование, проектното обучение най-често се 
определя като:

– научен подход за преподаване, в чийто център са учениците (5, с. 23–28);
– метод на преподаване, който използва сложни автентични въпроси, за 

да включи учениците в продължително, задълбочено, съвместно учене, 
с резултат – внимателно конструиран продукт или изделие (6, с. 29–32);

– образователен инструмент, който включва обучаваните в изследване 
на важни и съдържателни въпроси, чрез проучване и сътрудничест-
во, използване на технология, създаване на продукти и споделяне на 
идеи (7, с. 39–53);

– систематичен подход на преподаване, ангажиращ учениците в усвоя-
ване на знания и умения чрез продължителен процес на изследване, 
структуриран около сложни реални въпроси, старателно проектира-
ни продукти и задачи (8);

– форма на организация на обучението, свързана с продължителни 
учебни дейности, интегриране на съдържанието с реални житейски 
проблеми или бъдеща професионална реализация (3).

Тези и други опити за дефиниция насочват към възможностите на про-
ектния метод за постигане на важни съвременни образователни цели – актив-
но придобиване на знания, обвързване на учебното съдържание с практиката 
на хората, учене в житейски контекст, учене чрез сътрудничество. Стимулира 
се изграждането на значими за обществото и личността когнитивни и мета-
когнитивни умения: пренос на наученото в нови ситуации, творческо мислене, 
критично мислене, планиране на дейността, анализ на извършеното, рефле-
ксия.

Най-често проектите се използват като метод и средство за обучение и 
самообучение, за повишаване на качеството и ефективността на усвояване на 
знания, но не може да се отрече безспорният им принос за оценяване на зна-
нията и уменията на учениците от по-високите таксономични равнища. Про-
ектното обучение е тясно обвързано с конструктивисткия модел за учене и 
преподаване, а също и практически подпомага реализацията на концепциите 
за саморегулираното и трансформиращото учене (4). Проектното обучение е 
част от структурата на знанието, което всеки ученик натрупва. Чрез него уче-
никът се мотивира и се включва в собственото си обучение.

Проектният метод е един от пътищата, чрез който можем да превърнем 
училището в желана за ученика територия. Учещите се разширяват познани-
ята си по конкретна проектна тема, но освен това развиват някои свои лично-
стни качества от социално значение. Предпоставка за това е работата в екип, 
където ученикът се учи да излага аргументите си, да отстоява позицията си, но 
също така да бъде толерантен, като изслушва партньора до себе си. Проект-
ната работа изисква инициативност, точно планиране на действията и добра 
организация. В нея могат да се включат всички ученици, дори и пасивните в 
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час, което ще доведе до повишаване на мотивацията за работа, интелектуално 
любопитство, емпатичност и психическо здраве.

Работата в екип дава възможност за формиране на умения и готовности 
у децата за планиране и извършване на съвместни дейности; за изчакване на 
своя ред при извършване на съответната дейност; за опериране вътре в гру-
пата според индивидуалните качества и умения; за дискутиране в рамките на 
предложената тема; за подготвяне на консенсусна позиция на групата по даде-
на тема; за уважаване на начина на мислене на другите, дори когато не се спо-
деля; за възприемане като демократичен на избора, наложен от мнозинството; 
за приемане на общото решение на групата от онези деца, които представляват 
загубилото малцинство; за убеждаване със силни аргументи.

В екипната работа се раждат нови, творчески идеи и решения. Коорди-
нират се взаимозависими усилия. Създават се механизми за разрешаване на 
лични и междуличностни проблеми. Развива се и се утвърждава самочувстви-
ето на детето и чувството му за идентичност, намаляват чувствата на несигур-
ност и безпомощност. В групата, детето може да провери и сподели с другите 
своите възприятия, нагласи, очаквания, представи, ценности.

Етапите на групова динамика са:
1. Влизане в групата, отпускане, ориентиране – създава се чувство за 

общност.
2. Борба за позиции и контрол – взаимоотношения и конфликти, 

устано вяване на йерархия, стремеж за лидерско място.
3. Доверие и постижения – съзнание за общност, приемане на различия-

та, интегриране на аутсайдерите, затваряне от околните, постигане на 
максимална работоспособност, самодейност.

4. Разпадане и трансфер – постигане на целта, разпадане на групата.
Всичко казано до тук ясно показва, че проектното обучение може да се 

използва и като една от възможностите за реализация на интеркултурно об-
разование в училище, тъй като ключов момент в интеркултурността е именно 
диалогичността – ориентацията към хармонично съвместно съществуване с 
другите. Това предполага взаимно зачитане на суверенни субекти, всеки от 
които е готов да адаптира своето поведение към другия, но само доколкото 
това не засяга собствената му идентичност. Единствено при такива условия 
културните общности могат да взаимодействат конструктивно, обогатявайки 
се взаимно, без някоя от тях да доминира.

Интеркултурното образование отразява съдържателната обвързаност 
между общочовешкото и националното и е ориентирано към удовлетворява-
не на човешките потребности от пълноценно развитие и самореализация в 
разнообразна социокултурна среда (1).

Ключовите думи за разбиране на интеркултурното образование са толе-
рантност, уважение, разбиране, спазване на фундаменталните човешки права 
и свободи на различни по своята идентичност хора.

Основни понятия, в контекста на интеркултурното образование, са разли-
чието, разнообразието и многообразието, лежащи в основата на демокрацията.

Работата по проекти – възможност за интеркултурно учене в обучението ...
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За да отговори на тези потребности съвременното училище трябва да 

предостави възможности за запознаване на учениците с алтернативни на 
тяхната собствена култури и да спомогне за установяването на отношения 
на толерантност към другите култури. Според Сачкова в него трябва, от една 
страна, да се уважават различията и идентичностите, а от друга – да се държи 
сметка за многообразието и ценностите.

Възможност за реализиране на идеята за интеркултурно образование в 
началното училище предоставя проектното обучение и най-вече работата по 
„проекти, свързани с околната действителност в родното място и насочени 
към „социално и културно подобряване“ на начина на живот“ (2, с. 222). В тези 
проекти се включват идеи, свързани с: „… подобряване на културните предло-
жения за всички деца или само за социално слабите (каквито в съвременното 
българско общество са 90% от ромите); проучване на начина на живот на хо-
рата с различна народност (или етническа принадлежност – добавката е моя) 
и вяра с цел да се опознаят начина на живот и интересите на малцинствата и 
да се прокарат „пътища“ за по-добро разбирателство и съвместно съжител-
ство и др.“ (2, пак там). Една подобна възможност за реализация на интеркул-
турно обучение в началното училище предоставя проведения през учебната 
2013/2014 г. проект с ученици от гр. София в часовете по човекът и общество-
то 3. клас, свързан с опознаването на етническите общности в България.

Анотация на проекта:
Проектът „Етносите в България“ е предназначен за ученици от 3. клас, 

чрез който да се обогатят знанията им за малцинствата в България, за техния 
бит и културни особености и на тази база да се създадат условия за формиране 
на етническа толерантност у подрастващите.

Цел на проекта:
Учениците да се запознаят по интересен и атрактивен начин със спе-

цифичните особености на основните етноси в България с цел формиране на 
етническа толерантност.

Задачи:
1. Проучване и систематизиране на информация за характерните особе-

ности, бита и традициите на етническите общности в България.
2. Проучване, систематизиране на информация и възстановка на праз-

ници и обичаи на етническите общности в България.
3. Проучване и представяне чрез постиженията им на известни лично-

сти с етнически произход, прославили България по света.
4. Подбор и драматизации на приказки на различни етнически общно-

сти в България.
5. Представяне на идеи на учениците за толерантно отношение към 

„различните“ чрез постери, табла или презентации.
Очаквани резултати:
По отношение на знания:
Да обогатят знанията си за основните етнически малцинства в Бълга-

рия, за техния бит, културни особености и ценностна система.

Людмила В. Зафирова
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По отношение на уменията:
Да формират умения за извършване на проучвания, събиране на ин-

формация и систематизирането ѝ чрез активно наблюдение.
Да усъвършенстват уменията си за работа по проект и в група.
Отношения:
Да възпитават толерантно отношение към различните.
Съдържание на проекта: За реализирането на поставените в проекта 

задачи се използват темите, свързани със запознаване с празниците на различ-
ните етнически общности в България, изучавани по околен свят във 2. клас и 
човекът и обществото в 3. клас.

Съдържание на проекта – по етапи
В началото на проекта чрез жребий се разпределят етническите общно-

сти между групите ученици в класа, т.е. определя се на случаен принцип коя 
група коя общност ще проучва.

Вторият етап е свързан с определяне на съдържанието на проекта. На 
този етап чрез мозъчна атака децата дават различни предложения, след което 
тези предложения се обобщават и подреждат в логическа последователност. 
На тази основа впоследствие се изработва съдържателната рамка на проекта.

Съдържателна рамка на проекта
Тема Дейност

1. Име Проучване на произхода и значението на етниче-
ските имена.

2. Дом и семейство 1. Запознаване с традиционното облекло, тради-
ционната кухня и ценностната система на етниче-
ските общности в България.
2. Организиране базар с дегустация на традиционни 
за различните етнически общности в България ястия.

3. Празници и обичаи 1. Проучване и представяне на характерни за етни-
ческата общност празници и обичаи и подреждане-
то им в календар на битовите празници в България.
2. Възстановка на проучени етнически празници и 
обичаи.

4. Известни личности 
с етнически произход, 
прославили България 
по света

Проучване и представяне чрез постиженията им на 
известни личности с етнически произход, просла-
вили България по света.

5. Народни приказки Подбор и драматизация на позната етническа при-
казка.

Предложенията се набират на компютър, размножават се и се раздават 
на всяка една група поотделно, за да се премине към същинското изпълнение 
на отделните задачи.

Работата по проекти – възможност за интеркултурно учене в обучението ...
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На третия етап децата самостоятелно издирват, подбират, обобщават 

и систематизират информация от различни източници (родители, роднини, 
близки, художествена литература, енциклопедии, интернет сайтове, посочени 
от учителя и др.), свързана с живота, празнично-обредната система и пости-
женията на етническите общности в България.

По време на този етап от проекта се извършват следните дейности:
1. Изработване на картотека на имената.
2. Изработване на постери, табла и презентации на традиционно етни-

ческо облекло.
3. Представяне на традиционната кухня, специфична за отделните етни-

чески общности в България и организиране на базар с дегустация на тради-
ционни ястия.

4. Изработване на книжка с рецепти на традиционни за етническите 
общности в България ястия.

5. Проучване на спецификата в начина на празнуване и реализация на 
възстановки на характерни за етническата общност в България празници и 
обичаи.

6. Изработка на календар на празниците на етническите общности в 
България.

7. Изработване на постери, табла или презентации на известни лично-
сти с етнически произход, прославили България по света.

8. Подготовка на драматизации на етнически народни приказки.
* Избраните от децата народни приказки са:
• Може ли магарето да не си покаже магарията? – българска народна 

приказка
• Настрадин ходжа не си дава магарето – турска народна приказка
• За два гроша – ромска приказка
• Синове – еврейска приказка
• Простирай си краката според чергата – арменска приказка
На последния четвърти заключителен етап от проекта се извърши де-

монстрация на подготвените материали, организира се дегустацията и се про-
веждат драматизациите на народните приказки.

В резултат на казаното дотук може да се направи изводът, че проект-
но базираното обучение заздравява все още слабата връзка между теорията 
и практиката, между класната стая и реалния живот. Методът се превръща в 
съществена необходимост за образованието, без която то не може да изпълни 
основната си цел, а именно да подготви учениците за живота след училище.

Людмила В. Зафирова
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КОФЕИН – ФИЗИОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ
Маргарита Кирова Бонева, Георги Велков Колев

COFFEIN – PHYSIOLOGICAL EFFECTS
Margarita Kirova Boneva, Georgy Velkov Kolev

ABSTRACT: The paper presents the physiological effects of coffee.
KEYWORDS: coffee, coffein, physiological process, problems, health, physiologi-
cal effect.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 298/ 12.03.2015 г. от 
параграф Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Чист кофеин е изолиран за първи път през 1819 г. от немския химик 
Фердинанд Рунге от кафени зърна, а през 1895 Емил Фишер осъществява пъ-
рвия синтез. Погледнато от химична гледна точка той представлява вещество 
близко до пурините (1,3,7-триметил-2,6-дихидроксипурин или 1,3,7-триме-
тил-ксантин). Кофеинът спада към групата на растителните алкалоиди, а хи-
мичната му формула е C8H10N4O2. Образува се и при обмяната на вещества-
та на много растения, където изпълнява функцията на естествен пестицид, 
увреждайки нервната система насекоми и паразити, тъй във високи дози мно-
го от алкалоидите са отровни. В чистата форма кофеинът представлява бял, 
безмирисен, горчив, водноразворим кристален прах.
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Химичният състав на кафето е сложен. В суровото кафе се съдържат:   

вода – 8,15 %, мазнини – 10,95 %, белтъци – 11,29 %, минерални соли – 4,14 %, 
неразтворими във вода, алкохол и бензен вещества – 47,6 %. Съдържанието на 
водоразтворими вещества водния екстракт на кафето е: кофеин – 1,99 %, триго-
нелин – 0,74 %, хлорогенова киселина – 5,74 %, директно редуцирана (инвертна) 
захар – 0,34 %, захароза – 5,30 %, водноразтворими белтъци – 5,25 %, неуточнени 
вещества – 10,99 %. Неразтворимите вещества са: хемицелуоза – 22 % и целулоза 
– 10 – 11 %. Промените в цвета при печене се дължат преди всичко на карамели-
зирането на захарите при изпичането на кафеените зърна. Заедно с алкалоидите 
кофеин и тригонелин кафето, съдържа известно количество бетаин, холин и ня-
кои аминокиселини (левцин, глутаминова и аспаргинова киселина). В зелените 
зърна кофеинът се намира в състояние на двойна сол – калиево-кофеинова сол 
на хлорогеновата киселина. При изпичането тя се разлага и отчасти сублимира. 
Най-важната съставка заради, която най-вече пием кафе е кофеинът, който е и 
основния отговорник за ободряващото действие на кафето. В клиничната прак-
тика лечебната доза е 0,25 г., а максималната дневна доза е 1,50 g. Една стандарт-
на чаша кафе (еспресо), приготвена с 5-7 g кафе (и 120 мл. вода) съдържа около 
0,06 g кофеин (ако е Арабика) или около 0,15 g (ако е Робуста). Кафееното масло 
е течно и съдържа глицеридите на палмитиновата, стеариновата, каприоновата 
и линоловата киселини r малко количество фитостерин – кафестерол. Масле-
ните вещества се съдържат изцяло в сухия остатък и почти не се извличат при 
екстракцията в кафееното питие. Представляват около 28 % от общите разтво-
рими съставки на кафето и са представени от глюкоза, фруктоза, захароза и 
галактоза. В зърната на кафето се съдържат в малки количества пирогроздена, 
оксалова, ябълчена, лимонена киселини, но преди всичко ацидофеноли, харак-
терни за танина. Съдържанието на минералните вещества в една чашка кафе (6 
g кафе приготвено със 120 мл вода) е значително. Ca – 7,5 mg, Mg – 7,3mg, Na – 
12,2 mg, K -99,0 mg, Fe – 2 mg, P – 8,4 mg (кафе «Арабика»).

В кафето се съдържат и минимални количества серни съединения, кои-
то в кисела среда, каквато е стомашния сок се превръщат в меркаптани, които 
са токсични. Те достигат до 50 микрограма за чаша 5%-но кафе. От витамини-
те значение има никотиновата киселина, която за чаша «еспресо» достига до 
1,67 mg. Етеричните масла се образуват при изпичането на кафето и отчасти 
обуславят аромата му. Имат противомикробно действие. Хлорогеновата ки-
селина оказва стимулиращо въздействие върху обмяната на азота и усил-
ва процесите на изграждане на белтъчната молекула. Кофеинът е алкалоид 
производен на пурина – лекарство от класа на аналгетиците. Неутрализира 
действието на барбитуратите и морфина (болкоуспокояващ наркотик). Кофе-
инът в частност се явява възбудител на висшите центрове в кората на главния 
мозък. При употреба на кофеин в терапевтични дози (до 3-4 чашки на ден), 
той регулира и укрепва сърдечната дейност, повишава артериалното наляга-
не, действа на кората на главния мозък като възбужда централната нервна си-
стема и повишава умствената и физическата дейност. «Кофеинът като важна 
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съставна част влияе на тялото и нервната система, подобрява оросяването на 
мозъка, води до бързо мислене и повишаване на вниманието.» (Хайке Лем-
бергър, доктор в Хамбургския университет). Аденозинът, известен още като 
създател на лошото настроение у човека, бива подтискан от кофеина. Така се 
подобрява настроението и дори леките депресии изчезват. В клиничната прак-
тика лечебната доза кофеин е 0,25 g, а максималната дневна доза е 1,50 g. Една 
стандартна чаша кафе (еспресо), приготвена с 6 g кафе съдържа около 0,06 g 
кофеин (кафе Арабика) или около 0,15 g (кафе Робуста). Кофеинът разширява 
бронхите. При пиене на кафе дишането се подобрява за шест часа. Предполага 
се, че хлорогеновата киселина в кафето подтиска ензима s-рибоксиген и така 
имунната система е предпазено от реакциите при астмата, както и при сенната 
хрема. Сега учените изследват дълговременните ефекти на кафето като лекар-
ство при астмата. Кафето предизвиква увеличение на отделянето на стома-
шен сок. Наред със стимулиращото действие на стомашната секреция оказва 
и стимулиращ ефект върху чревната активност. Кафето, съдържащо кофеин 
усилва отделянето на жлъчката. Това стимулиране на жлъчната дейност се 
предизвиква предимно от вещества, които се получават при изпичането му и 
по-малко на кофеина и хлорогеновата киселина. Мъжете, които пият редовно 
2-3 чаши кафе дневно получават с 40 % по-рядко камъни в жлъчката. Това са 
изследвали американски учени от Харвард върху 46 000 мъже. Предполага се, 
че това е така именно поради факта, че кафето стимулира жлъчния мехур към 
често изпразване. Хранителната стойност на кафето е пренебрежимо малка. 
Чаша чисто питие съдържа едва около 11 калории. Кафето съдържа танин, 
който предпазва образуването на бактериален слой, предизвикващ кариес. Го-
респоменатата д-р Хайке Лембергър препоръчва изплакване на зъбите с кафе 
при пиене, преди още в него да е добавена захар.

Според резултати от изследвания, кафето възпрепятства рака в начален 
стадий. Тумори, поставени в готово кафе намаляват. Четири чаши кафе днев-
но, например, намаляват риска от рак на дебелото черво с 24 %. Субстанции-
те на кафето ускоряват подновяването на лигавицата на дебелото черво, така 
че клетките да не могат дълго да се влияят от ракообразуващите вещества. 
Съставките на кафето възпрепятстват свободното делене на раковите клет-
ки. Пиейки кафе мускулатурата не се изморява така бързо, защото кофеинът 
е противоположен на съществуващия в тялото аденозин. Тази субстанция 
подтиска производството на енергия в клетките. Като подтиска стрес -хор-
моните, кофеинът подобрява общото състояние и повишава настроението. 
При много заболявания обаче, кафето е противопоказно, затова при хора със 
сърдечно – съдови заболявания, хипертонична болест, язва на стомаха, пови-
шена нервна лабилност, безсъние и някои други, се препоръчва декофеини-
зирано кафе. В Западна Европа се консумира само филтрирано кафе, защото 
при това биват остранени липидите кафестол и кавхеол, които могат да до-
ведат до краткотрайни високи стойностти на холестерол в кръвта. На първо 
време кофеинът въздейства върху централната нервна система. Въпреки, че 
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обмяната на веществата на човешкия мозък се различава невероятно много 
от тази на насекомите, е изненадващо, че съществуват някои съвпадения в 
молекулярния механизъм. Нашият мозък погрешно счита кофеинa за транс-
митера/медиатор аденозин. Високата му концентрация води до подобно на 
застой състояние, което предизвиква увеличаваща се умора. При условие, че 
човек работи, невроните са много активни и в клетките се образува аденозин, 
който при достигане на определено ниво навлиза в свободното пространство 
между невроните. Отвън аденозинът се свързва с рецепторите за аденозин на 
клетъчното тяло, което от своя страна предизвиква различни промени вътре 
в клетката: предаването на информация между невроните както и снабдява-
нето им с кислород се забавя, т.е. ако човек е уморен, неконцентриран и му се 
спи, нивото на аденозин е високо. Пуриновата основа на кофеиналдехида има 
сходна с аденозина структура. Тази основа може да се отдели по рецептори-
те вместо аденозина и по този начин да ги блокира, което води от спокойно 
състояние към активност. По този начин не се дава възможност на нервната 
клетка за почивка. Кръвоносните пътища в мозъка се разширяват, в следствие, 
на което кората на главния мозък получава повече кислород. По тази причи-
на учени твърдят, че кофеиновите напитки увеличават скоростта на мислене, 
повишават вниманието, активират центъра на езика, скъсяват времето за ре-
акция, изострят се сетивата и асоциативната сила се подобрява. При условие, 
че всички рецептори на аденозина се заемат от кофеин, по-нататъчните дози 
не помагат срещу умората. Много учени опитват да добринесат за разбиране-
то на ободряващото му действие на молекулярно ниво. Според тях кофеинът 
действа дълготрайно в мозъка върху протеина DARPP-32, който е във висока 
концентрация в базалганглиите. Генетично променени мишки, при които той 
бил отстранен, не изпитват какъвто и да било ефект от консумацията му. Ко-
феинът блокира нервни клетки, които обикновено отговарят за успокоение и 
редуциране на неволни движения. Този процес се осъществява в специализи-
ран център в мозъка – ивичестото тяло (стриатум).

Установено е, че белтъкът играе важна роля при редовна употреба на 
кофеин дори и в малки количества. Кофеинът повлиява само вниманието и 
концентрацията. При комплексни деликатни задачи, които изискват добра ко-
ординация на движенията, ефектът е обратен. Други действия на кофина в 
нормални дози са ускоряване дейността на сърцето и обмяната на веществата; 
повишаване на кръвното налягане и телесната температура; слабо повишено 
отделяне на хормоните адреналин, норадреналин, допамин и кортизон; стиму-
лиране на периферната мускулатура; разширяване на бронхите – стимулиране 
на дишането; засилен позив за уриниране и отделяне на калции; увеличаване 
секрецията на стомаха и жлъчката – изгарят се калории, без да се доставят 
нови. Хора с наднормено тегло се възползват от тези своиства на кофеина по 
време на диета.

Изброените по-горе преимуществени свойства са предвестници на 
кофеиновата интоксикация при спонтанно предозиране или продължител-
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на употреба в големи количества. Токсичното действие се изразява в обща 
напрегнатост, мъчителна безпомощност и подчертано безсъние. Появява се 
сърцебиене, високо кръвно налягане, промяна на възприятията, опиянение и 
гадене, които са последвани от спонтанни болезнени схващания и неориенти-
раност. За това обикновено са необходими около осем чаши кафе. Предполага 
се, че смъртоносната доза кофеин е над 4 g. Кофеинът е най-мощният лега-
лен психостимулант. Световната здравна организация е определила кофеинът 
като непредизвикваща зависимост съставка, тъй като отсъстват основните 
критерии на наркотиците като антисоциално поведение, неработоспособност, 
неконтролируемо желание при продължителна консумация. Разграждането 
на кофеина в черния дроб трае от 2 до 6 часа, но е индивидуално различно и 
зависи от фактори като възраст, време на денонощието, консумирано количе-
ство и чувстителност на организма.

Действието на кафето е интригуващо за атлети, особено занимаващи се 
със силови спортове, тъй като след един изморителен работен ден кофеинът 
може да предизвика липсващия кик за продуктивна тренировка. Кофеинът 
обаче е допинг средство и е забранен от Олимпийския комитет в концентра-
ции в урината над 12 mg на литър (около 6 кафета). Трябва да се отбележи, 
че кофеинът е диуретик. Въпреки че става въпрос за слабо обезводняващо 
действие, при определени условия този ефект може да има значително влия-
ние върху постиженията. Поради увеличеното отделяне на вода се повишава 
температурата на тялото и може да се стигне до прегряване и дехидратира-
не. Спортистите трябва да имат предвид, че поради споменатия диуретичен 
ефект голямо количество минерални вещества биват отмити и трябва да бъ-
дат въстановени. Това обяснява защо по време или след тренировка не бива 
да бъдат употребявани напитки, съдържащи кофеин, т.е. те не са пригодени 
за въстановяване. Кофеинът не води до по-бързо разграждане на алкохола в 
кръвта, човек става по-буден, но не и по трезвен. Днес се приема, че резулта-
тите от различни студии, които имат за предмет изолираното въздействие на 
кофеина, са недостатъчни. Кафето за себе си е микстура от много субстанции, 
които имат необозримо различни действия и затова не винаги може да се до-
пуска сравнение между ефекта на кофеина и кафето.

В Molecular Psychiatry е публикувана статия, в която авторите, някол-
ко десетки учени от различни изследователски центрове, пишат за гени, кои-
то влияят на любовта към кафето. Интересът на учените към него е напълно 
ясен: от една страна, то е един от най-популярните продукти, от друга страна, 
кафето и кофеинът имат много интересни физиологични свойства. Известно 
е например, че консумацията на кафе намалява риска от диабет тип II, забо-
ляванията на черния дроб и синдрома на Паркинсон. Предполага се, че кафето 
също влияе на вероятността от онкологични и сърдечно-съдови заболявания, 
но как и по какъв начин, все още не е ясно. Също така, засега не е ясно, коя от 
съставките на кафето дава един или друг ефект: дали причината е в кофеи-
на, или в някои други вещества, защото, както се оказа, безкофеиновото кафе 
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също може да има благоприятен ефект за физиологията. Кафето е силна кисе-
линна храна и изсмуква водата от клетките като разрушава алкално-киселин-
ния баланс в тялото и за да си го възвърнем и хидратираме, ни трябва много 
много вода. Организмът ни е биохимична система с неутрално pH. По-ниски-
те стойности са еквивалентни на кисела среда, по-високите – на алкална. Бла-
гоприятната среда е леко алкална, тъй като киселата среда смущава функциите 
на организма. Тя създава предпоставки за възпалителни процеси, може да се 
образуват камъни в бъбреците, остеопороза, шипове и ракови заболявания. 
При внасяне на киселинно-образуваща храна, тялото започва да издърпва от 
запасите ни алкални елементи, за да може да неутрализира тази киселинност 
и да опази неутралното рН на кръвта и течната среда. Калцият е отличен кисе-
линен неутрализатор, а най-големия източник на калций в тялото са костите. 
При завишена киселинност организмът ни започва да издърпва от запасите си 
алкализиращи елементи. Приемът на много кафе, мляко, газирани напитки, 
тежка мазна храна, месни продукти води до остеопороза.  „Всеки човек има 
ген със сложното название CYP1А2. Именно той кодира синтеза на фермен-
та, който играе важна роля в обмяната на веществата. Ферментът участва в 
синтеза на холестерола и половите хормони, разгражда много лекарства, кан-
церогени, токсични вещества и… кофеина в това число. При едни хора този 
фермент е силен, т.е. и бързо разрушава кофеина, а при други е слаб и неговото 
влияние върху кофеина съответно е по-бавно. Именно при последните кафето 
увеличава риска от инфаркти, а при бременните жени – от аборт…“

Кофеинът (C8 H10 N4 O2) е много разпространена субстанция, която се 
съдържа в шоколада, безалкохолните напитки, чая, кафето, също може да бъде 
купен на капсули, таблетки или на прах. Най-често хората приемат кофеина 
посредством кафето. Той е стимулант на централната нервна система и в пове-
чето случаи се използва да облекчи умората и подобри концентрацията. Кофе-
инът блокира синтеза на мелатонин, който има сънотворен ефект и регулира 
телесните функции по време на сън. Неговото инхибиране е една от причините 
за безсънието след пиене на кафе. Кофеинът може да увреди ДНК като инхиби-
ра ДНК-възстановителните механизми. Доказано е, че големи количества ко-
феин може да предизвикат безсъние, сърцебиене, аритмия, безпокойство, а 
хроничната му употреба води до кофеинова интоксикация. Здравословната 
доза за възрастен е не повече от 400 мг кофеин дневно. При бременните, преко-
мерният прием повишава риска от спонтанен аборт и раждане на дете с ниско 
тегло. Децата също са много чувствителни към кофеина, който предизвиква 
безпокойство, безсъние, раздразнителност и агресивност. Доказаните полезни 
ефекти на това вещество са свързани със стимулиране синтеза на адреналин, 
изгарянето на мазнините и отделянето на вода, увеличаване нивата на свобод-
ната енергия, на ефекта на болкоуспокояващите, скоростта на метаболизма; 
способността на хора в стрес да се справят с негативни дразнения, премахване 
ефекта на сънливостта и увеличаване на бдителността, потискане чувството на 
умора, подобряване на дишането и освобождаване на дихателните пътища при 
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астма, бронхити, симптоми на настинки и грип; на времето за реакция в ситуа-
ции на продължителна липса на сън; на способностите за заучаване в стресова 
среда; запаметяването на информация в стресова среда. Независимо, че кофе-
инът в шоколада е няколко пъти по-малко, отколкото в кафето, то неговият 
ефект е подсилен от теобромина и другите, въздействащи на нервната система 
вещества като фенилетиламина, анандамида, захарта. Крайно нежелателно е на 
децата да се дават шоколад, шоколадови бонбони, вафли и каквито и да е изде-
лия с какао. Те формират наркоструктура в детската личност, излишно превъз-
буждат и изтощават неукрепналата нервна система, водят до агресия, често 
стават причина за алергии, мигрена и кариеси, забавят перисталтиката на чер-
вата, предизвикват запек. Поради характера си на афрозодиак, шоколадът води 
до преждевременно полово съзряване, което пък е свързано с много допълни-
телни проблеми от морално-етичен и психологически характер. Открити са два 
нови гена, участващи в метаболизма на кофеина: POR и ABCG2. Модификаци-
ите им оказват силно влияние на количеството консумирано кафе. Други два 
гена, от които това зависи, BDNF и SLC6A4, са свързани с работата на мозъка, 
или по-точно с работата на центъра за удоволствие и укрепването на системата. 
Някои генетични модификации намаляват синтеза на протеини BDNF, и тогава 
човек става безразличен към кафето, очевидно поради факта, че не получава 
удоволствие. От друга страна, промените в гена SLC6A4, от който зависи транс-
портирането на невротрансмитера серотонин, увеличава привързанността 
към кафето. Генът MLXIPL оказва влияние на любовта към кафето, но меха-
низмът на тази връзка за сега не е ясен. Известен е с това, че въздейства на 
нервната система и има стимулиращ и диуретичен ефект. Кофеинът в обичай-
но приеманите дози (около 100 mg) засилва устойчивостта на мускулите към 
умора. Той свива кръвоносните съдове в мозъка и поради това се съдържа в 
много лекарства против главоболие, но разширява кръвоносните съдове в 
останалата част от тялото. Начинът, по който метилксантините (в частност ко-
феинът) влияят на мозъка, все още не е докрай изследван. Най-вероятно те бло-
кират мозъчните рецептори за невротрансмитера аденозин – вещество, което 
се синтезира в човешкия мозък, регулира процесите на сън и потиска физиче-
ската активност. Изглежда, че кофеинът оказва своя стимулиращ ефект като 
предизвиква отделяне на катeхоламини и особено на норадреналин, отново ве-
щества, произвеждани в мозъка, които повишават физическата енергия и въз-
буда. В ежедневието най-известни източници на кофеин са кафето, чаят, енер-
гийните и изотоничните напитки, кофеиновите бонбони, стимулиращи добав-
ки, някои шоколадови изделия и сладкиши. В кафето има 4 пъти повече анти-
оксиданти, отколкото в зеления чай. Антиоксидантите отстраняват свободните 
радикали, които унищожават нашето ДНК и увреждат клетките в организма. 
Свободните радикали предизвикват преждевременно стареене, нарушават 
мозъка, удрят по имунната и нервната системи и предизвикват проблеми със 
здравето, докато кафето помага за неутрализиране на свободните молекули, с 
което се избягват всички тези неприятности. Корейски учени от Сеулския на-
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ционален университет проучили мозъка на мишки след продължително без-
съние и установили, че миризмата на кафе предизвиква в него положителни 
изменения. Кафето обаче смъква само стреса от недоспиване. През 2012 година 
в списание Science Daily са публикувани данни за ползата от кафето при хора, 
страдащи от Паркинсон. Роналд Постум, доктор на медицинските науки и ав-
тор на изследването съобщава, че хората, употребяващи кофеин, рискуват 
по-малко да се разболеят от опасната болест. Изследването показало още, че с 
помощта на кафето хората, страдащи от Паркинсон, контролират по-добре 
движенията си. Изследване, проведено през 2006 година с участието на 125 хи-
ляди души над 22 години показало, че хората, пиещи по чаша кафе дневно имат 
с 22% по-малък шанс от цироза на черния дроб вследствие алкохолизъм. Упо-
требата на кафе развива защитни свойства против цироза на черния дроб, пре-
дизвикана от алкохол, обяснява авторът на изследването Артър Клатски. Из-
следване на Висшето медицинско училище NUS показало, че кафето помага да 
се предотврати и развитието на мастна хепатоза. Изследване на Националния 
институт по здравеопазване показало, че хората, които пият по минимум чети-
ри чашки кафе дневно, страдат с 10% по-малко от депресия от останалите, кои-
то не обичат тонизиращата напитка. Изследване на Харвардското училище за 
обществено здраве показало, че две чашки кафе дневно намалява наполовина 
риска от самоубийства и при жените, и при мъжете. Предполагаемата причина 
за такова свойство на кафето е качеството на антидепресанта в него, който по-
мага за изработването на такива невротрансмитери, като серотонин, допамин 
и норадреналин. Харвардското медицинско училище заедно с Brigham and 
Women’s Hospital в Бостън провели изследвания с участието на близо 12 хиляди 
мъже и жени над 20 години. Резултатите показали, че жените, изпиващи по три 
и повече чаши кафе дневно, рискуват много по-малко да заболеят от рак на 
кожата. The New York Times съобщава, че много спортисти пият преди трени-
ровка по чаша кафе, за да подобрят резултатите си. Това помага особено при 
спортове, като карането на велосипед например, където е много важна издръ-
жливостта. Учените обясняват феномена с това, че кофеинът увеличава коли-
чеството мастни киселини в кръвта. Тези вещества се използват от мускулите 
като гориво, което спестява резервите на въглехидрати в организма и помага да 
се поддържаме продължително в кондиция. По данни от изследване на Аме-
риканското химично общество хората, пиещи по четири и повече чаши кафе 
дневно, намаляват двойно риска да заболеят от диабет тип 2. По-нататък с вся-
ка допълнителна чашка, рискът се смъква с още 7%. Учени от Brigham and 
Women’s Hospital твърдят, че по време на принудителна депривация, кофеинът 
подобрява мозъчните функции: съкращава времето на реакции, увеличава 
вниманието, логическото мислене и бдителността. Вече е известно, че кафето 
предпазва от редица заболявания. Сред тях обаче, вече се присъединяват и ра-
ковите образования на врата и главата. Откриха неочаквано свойство на кофе-
ина. Съвсем малка концентрация е достатъчна за игнориране на белтъка 
TRPA1, който е рецептор на болката в периферните нерви. Изследвания на уче-
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ни от Националния институт по физиология (National Institute for Physiological 
Sciences – NIPS) в Оказаки показаха, че кофеина е много ефективно болкоуспо-
кояващо средство, съобщава Mainichi Shimbun. Групата изследователи, ръково-
дена от професор Йосихиро Кубо (Yoshihiro Kubo), е използвала за експеримен-
тите разреден воден разтвор на кофеин. Оказало се, че даже такава малка кон-
центрация е достатъчна за игнорирането на белтъка TRPA1, който изпълнява 
ролята на основен рецептор на болката в периферните нерви. Японските уче-
ни стимулирали TRPA1 с горчица, а след това се опитали да потушат реакция-
та на белтъка с кофеин. Опитите били напълно успешни. Според професор 
Кубо, кофеинът успешно се справя с пулсиращата болка, а освен това има и 
редица други неизвестни до този момент свойства. Ученият признава, че из-
следванията продължават и има още много въпроси без отговор. Поради това 
е твърде рано да се говори за създаване на нов високоефективен болкоуспоко-
яващ препарат на основата на кофеин. Кафените, какаовите и други растител-
ни култури в Южна Америка и Азия, са източници за алкалоиди-наркотици с 
възбуждащо действие – кофеин, теобромин, теофилин и други. Появяват се 
спазми в сърдечния мускул, аритмия, безсъние и други оплаквания. В медици-
ната кофеинът намира ограничено приложение когато е необходимо бързо да 
се възбуди дейността на главния мозък и сърцето, например при остри отра-
вяния с морфин, алкохол и други. Няма никакво съмнение, че кофеинът е 
мощно лекарство. Кофеинът е директен стимулатор на централната нервна 
система. Известен е най-вече със способността си временно да подтиска сън-
ливостта и да възвръща остротата на будното внимание. При навлизане в кръ-
вта през храносмилателната система, той минава през черния дроб, където се 
метаболизира до три основни метаболита: параксантин (до 84% от погълнато-
то количество), теобромин (до 12%) и теофилин (до 4%). Параксантинът сти-
мулира липолизата (процес на разграждане на складираните в мастните клет-
ки мазнини до мастни киселини и глицерол, които постъпват в кръвния по-
ток). Теоброминът увеличава обема на кръвоносните съдове и обема на отде-
ляната урина, т.е. действа и като диуретик. Теофилинът релаксира гладките 
мускули на бронхите в белия дроб. Полезните ефекти на кофеина могат да се 
обобщят в следното: стимулира производството на епинефрин (адреналин); 
увеличава нивата на свободна енергия; премахва ефекта на сънливостта и уве-
личава бдителността, но без да замества съня; подобрява спортните постиже-
ния, в следствие подтискане чувството на умора; подобрява дишането и осво-
бождава дихателните пътища (при астма, бронхити, симптоми на настинки и 
грип); стимулира загубата на тегло, по-точно стимулира изгарането на мазни-
ни и отделянето на вода; увеличава ефекта на болкоуспокояващите; увеличава 
скоростта и обема на метаболизма. Доказани са полезните ефекти при стрес: 
увеличава способностите на хора в стресови ситуации; подобрява времето за 
реакция в ситуации на продължителна липса на сън; подобрява способности-
те за заучаване в стресова среда; подобрява запаметяването на информация в 
стресова среда.
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Възможните странични влияния и рискове са много повече от поло-

жителните ефекти. Освобождаването на складираната захар натоварва много 
ендокринната система. Постоянните консуматори на кафе често стават нерв-
ни, а понякога започват да треперят. При адаптация към въздействията на 
кофеина настъпва загуба на мотивация за работа и завишена склонност към 
конфликти. Сред групи, които консумират 3-5 чаши кафе дневно се увелича-
ва социалното напрежение; в семейството при такова въздействие на кофе-
ина – също. Ежедневното пиене на кафе с годините води до акумулиране на 
кофеин, в резултат на което големи количества се натрупват в мастната тъкан 
и трудно се поддават на елиминиране. Кофеинът е в състояние да лиши ор-
ганизма от витамини от група В, особено от инозитол, както и от витамин 
С, цинк и калий. Кафето засилва киселинността в стомашно-чревния тракт. 
Счита се за причинител на високото кръвно налягане. Над 1 литър кафе, изпи-
то в продължение на три часа може да унищожи значителна част от тиамина 
в организма. При спортисти изкуственото подтискане на умората с кофеин 
може да доведе до скрито претрениране и контузия. При спортисти, занима-
ващи се с маратонски дисциплини, големите дози кофеин могат да доведат да 
скрито обезводняване с всичките животозастрашаващи последствия, които го 
следват. Кофеинът пречи на репликацията на ДНК. При хора, поглъщащи по 
5 чаши кафе дневно, вероятността от сърдечна слабост е с 50% по-голяма, в 
сравнение с тази при непиещите. Приемът на 300 до 400 мг кофеин в рамките 
на 8 часа може да доведе до предозиране и да предизвика безпокойство, без-
съние, болки в стомаха, ускорено сърцебиене, зачервяване на лицето и лицеви 
тикове; несръчност, загуба на мисли, ирационалност, конфликтност. Приемът 
на големи дози кофеин при повече от 4 седмици може да доведе до състояни-
ето кофеинизъм – състояние между лека и засилваща се форма на кофеино-
во отравяне. Поради естеството си на наркотик кофеинът, в каквито и да е 
дози, е вреден за децата. За съжаление той е приет като лечебно средство при 
нощно напикаване например за деца над две години, макар и в минимална 
доза от половин таблетка (50mg). Въпреки, че децата разграждат сравнително 
бързо кофеина от организма си – за около три часа елиминират половината 
от постъпилото в организма количество кофеин, многократно е доказано, че 
детският организъм е много по-уязвим към въздействието на метаксантините 
кофеин, теобромин и теофилин. Въпреки, че кофеинът в шоколада е в няколко 
пъти по-малко количество, отколкото в кафето, то неговият ефект е подсилен 
от теобромина и другите въздействащи на нервната система вещества, като 
фенилетиламина, анандамида, захарта. От тази гледна точка е нелогично да 
не даваме на децата си кафе, а да им разрешаваме какаови продукти и кола. 
Шоколадът е нездравословна храна за възрастните, но тя е много по-вредна за 
децата. Ето защо, като израз на просветена обич към нашите деца е важно да 
подчертаем следното:

Крайно нежелателно е на децата да се дават шоколад, шоколадови бон-
бони, вафли и каквито и да е изделия с какао. Те формират наркоструктура в 

Кофеин – физиологични ефекти



614
детската личност, излишно превъзбуждат и изтощават неукрепналата нервна 
система, водят до агресия, често стават причина за алергии, мигрена и карие-
си, забавят перисталтиката на червата, предизвиквайки запек. Още един мо-
мент, на който е добре да обърнем внимание – поради характера си на афроди-
зиак, шоколадът води до преждевремнно полово съзряване, което пък е свър-
зано с много допълнителни проблеми от морално-етичен и психологически 
характер. Според мнението и на д-р Димитър Пашкулев : «В периода от 1 до 5 
годинки незрелостта на нервната система, черния дроб и жлезите, прави целе-
съобразно въздържането от тежки и възбуждащи храни, включително от така 
съблазнителния шоколад». Прекалената консумация на газирани и енергийни 
напитки поражда агресия у децата.Причината се дължи най- вече на високите 
дози захар и кофеин, съдържащи се в тези напитки.

От изложеното по-горе следва, че кофеинът е познато и непознато веще-
ство, с редица положителни и отрицателни ефекти. Ето защо с физиологични-
те му ефекти трябва да са запознати всички поколения.
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ABSTRACT: The paper presents the problems of ecological security
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Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 298/ 12.03.2015 г. от 
параграф Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Светът непрекъснато се променя. Промените в икономиката, енергети-
ката, транспортната инфраструктура, демографският бум и технологичното 
развитие бавно, неусетно, но неизменно и последователно променят средата, 
в която живеем. Глобалното затопляне, замърсяването на въздуха, почвите и 
водите, постепенното изчерпване на ресурсите и климатичните промени са 
само една малка част от получените ефекти в резултат на липсата на обща по-
литика и главно на конкретни действия в областта на екологичната сигурност.

Действително, редица държави не приемат за сериозен проблем ефекта от 
отрицателното въздействие върху околната среда и не спазват редица ограниче-
ния и дори ангажименти, свързани с ограничаване на вредните емисии във въз-
духа, на вредни производства или опасни за здравето продукти. Пренебрегват 
редица споразумения относно замърсяването на водите на реките, моретата и 
световния океан. Космосът отдавна се е превърнал в „кошче за боклук“ от кос-
мическите държави, умишлено и целенасочено се провеждат всякакви дейности, 
които са свързани с осигуряване и използване на ресурси за нуждите на собст-
вената икономика, макар често да не отговарят на екологичните изисквания или 
стандартите за безопасно и правилно управление на отпадъците и т.н. Всичко 
това винаги се прави с „най-добри намерения“ – в интерес на националната ико-
номика или с цел икономия на време и ресурси, които се пренасочват в други 
сектори и специфични производства на националното стопанство. Изобщо не 
се държи сметка за последващите ефекти в национален и регионален план, а още 
по-малко за трайните последици и поражение върху глобалните промени в кли-
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мата на Земята, за отражението върху живота на планетата в следващите години 
или за бъдещето на човечеството като цяло. Ресурсите на Земята неумолимо се 
изчерпват, климатът се променя, полярните ледове се топят, нивото на океаните 
се повишава, озоновата дупка си остава, прясната вода намалява, въздухът се 
замърсява, плодородните почви, които хранят населението, ерозират, киселин-
ните дъждове се увеличават, вирусите настъпват, пустините също.

Безспорен факт е, че глобалната екология и екологичните проблеми, ри-
скове и заплахи са една сфера, която все още не е намерила единно разбиране, а 
още по-малко се наблюдават реални и ефективни стъпки в тази насока. Съще-
временно на фона на посочената и очертана безперспективна ситуация, може 
да се твърди, че на национално ниво тези проблеми са обект на задълбочени 
проучвания и усилия. Редица „умни държави“ отчитат посочените негативни 
промени и провеждат политика и стратегия, която да отслаби отрицателното 
им влияние и същевременно да гарантира адаптивност на системата за нацио-
нална сигурност към очакваните изменения.

В този контекст може да бъде разгледана и концепцията за бъдещите во-
дни войни, които ще са своеобразен резултат на демографския взрив и глобал-
ното затопляне от една страна, и ограничените водни запаси на планетата – от 
друга. Прогнозите са категорични – очаква се към 2030 г. 47% от населението 
на Земята да живее в зони с остър недостиг на водни ресурси. Директорът на 
Американския институт за етика и нови технологии Ханк Пелисие посочва 
225 конфликтни точки на картата на света, в които са възникнали спорове за 
прясна вода. Тези конфликтни точки са групирани най-общо в девет района, 
в които определящ фактор за икономическото, селскостопанското и демо-
графското развитие е наличието на прясна вода. Според автора тези райони 
са географски и климатично обособени в повечето случаи в граничните об-
ласти между две или повече държави, по-специално: Северен и Южен Йемен; 
Египет и Етиопия; Китай и Индия; Буркина Фасо и Гана; Тайланд срещу Лаос, 
Виетнам, Камбоджа и Китай; Индия и Пакистан; Турция срещу Сирия, Ирак и 
Иран; в Централна Азия между Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджи-
кистан и Киргизстан; Израел и Палестина. Тези региони са с различна степен 
на обществено-икономическо и социално-политическо развитие, но във всеки 
един от тях тлее евентуален конфликт за контрола и достъпа до живителната и 
скъпоценна течност, което автоматично превръща екологичната сигурност и 
гарантираните достъп и контрол над водните ресурси със значение еднакво с 
това на енергийните ресурси като петрола и природния газ. Всичко това може 
да се приеме като теза, че светът през XXI век освен многополюсен, ще бъде 
твърде сложен, комплексен и непредсказуем и че не бива да се подценява еко-
логичната сигурност като компонент на националната и глобалната сигурност.

От една страна в природата на човека е винаги да се стреми към пости-
гането на състояние на защитеност и максимално комфортно съществуване. 
От друга страна, хората обитават свят, изпълнен с разнородни и многообраз-
ни рискове. В борбата за своето оцеляване и съществуване като вид човекът се 
е сблъсквал и е преодолявал редица препятствия чрез откриването и създава-
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нето на нови оръдия на труда, технологии и оръжия. Многовековният му опит 
в показва, че в природата не съществуват обекти, процеси и явления, които да 
са абсолютно безопасни за него. Според теоретичните изследвания безопасни 
за човека могат да бъдат само обекти, несъдържащи включени в тях енергия 
или химично и биологичноактивни вещества.

Независимо от широкия спектър опасности и заплахи, на които винаги 
е било подложено съществуването на човека, най-голямата опасност за него 
винаги е бил и си остава самият човек, движен от негативни страсти и мотиви 
на поведение, пораждащи асоциални и антихуманни действия.

Напоследък произходът на заплахите за сигурността и комфортното съ-
ществуване на човека все повече се свързват с неблагоприятното състояние 
на околната среда. Вече не подлежи на съмнение фактът, че замърсяването на 
околната среда може да предизвика редица екологично обусловени заболява-
ния и да доведе до намаляване на средната продължителност на живота на 
хора, подложени на въздействието на неблагоприятни фактори. В този сми-
съл очакваната средна продължителност на живота се превръща във важен 
критерий на сигурността и особено на екологичната сигурност. Опасността 
в социалното битие е свързана с възникването на потенциални или реални 
явления, събития и процеси, които са в състояние да нанесат вреди, нежелани 
последствия за човека, обществото, държавата, региона или планетата, вклю-
чително и такива, които могат да ги унищожат.

Понятията „опасност“ и „заплаха“ са родствени и често се използват като 
синоними. Разликата между тях е, че „опасността“ е възможност за настъпване 
на неблагоприятно събитие, докато „заплахата“ е възникнала и реализирала се 
опасност, т.е. известни са конкретните параметри на опасността. Под заплаха 
за екологичната сигурност се разбира вероятността за възникване на явления 
и процеси, чиято реализация може да доведе до негативни въздействия върху 
околната среда и здравето на населението. Тези явления и процеси могат да се 
изразяват в преднамерено или непреднамерено въздействие върху околната 
среда на дейността на физически и юридически лица или на други държави, или 
да са резултат от възникването на природни и стихийни бедствия и катастрофи.

Заплахите за екологичната сигурност могат да се класифицират по раз-
лични критерии. Според мястото на възникване по отношение на отделната 
държава те могат да бъдат вътрешни и външни. Някои автори смятат, че ос-
новна външна заплаха от екологичен характер е войната и по-точно ядрената 
война, която може да доведе до планетарна екологична катастрофа. Реалността 
на тази заплаха убедително е доказана чрез теоретични изследвания и експери-
менти, проведени през 80-те години на миналия век от учените и наречена „яд-
рена зима“. След разпадането на двуполюсния модел силно намалява възмож-
ността за подобен конфликт, но заплахата остава заедно с голямото количество 
боеприпаси, съдържащи радиоактивни вещества. Днес тази заплаха се свързва 
най-вече с вероятността от ядрен тероризъм. Друга външна заплаха е трансгра-
ничното замърсяване на околната среда, което може да бъде резултат както от 
аварийно, така и от неаварийно въздействие на производствените мощности.

Съвременни рискове за екологичната сигурност
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Вътрешна заплаха е всяка производствена или стопанска дейност, осъ-

ществявана от различни фирми, организации и ведомства, които не отчитат 
възможните антропогенни или техногенни замърсявания на околната среда и 
разрушаване на съществуващите екосистеми от тяхната дейност. Към природ-
ните заплахи можем да причислим космическите, свързани с въздействието 
на астероиди, земните, свързани с промяната в електромагнитното поле на 
Земята, или климатичните, свързани с появата на бури, урагани, наводнения, 
засушавания, поледици и редица други.

Според мащаба заплахите могат да се класифицират на глобални, на-
ционални, регионални и локални.

Глобални са заплахите, които застрашават човечеството и планетата като 
цяло. Несъмнено най-голямата заплаха в настоящия момент е изменението на 
климата и съпътстващите го последици. Докладът на ПРООН за човешкото 
развитие предупреждава, че „светът се придвижва към кулминационна точка, 
при която най-бедните страни и техните жители могат да се окажат въвлечени 
в обърната спирала, която оставя стотици милиони гладни, без чиста вода, об-
речени на екологични заплахи и загуба на човешки живот“. Докладът призова-
ва за възприемане на двустранен подход, чрез който да се постигне значително 
смекчаване на ефектите от затоплянето през XXI век чрез ограничаването му 
до 2°С и засилено международно сътрудничество за адаптация към измене-
нието на климата. Изменението на климата влияе на останалите компоненти 
на околната среда и води до редица други опасности, като: водна криза пора-
ди изчезване на запасите от прясна вода; разрушаване на екосистемите и на-
маляване на биоразнообразието; намаляване на обема и продуктивността на 
обработваемите земи; унищожаване на горски масиви вследствие на пожари 
заради суша и високи температури; увеличаване на пустините; топене на пла-
нински глетчери и други. Тези сериозни промени в околната среда водят до 
тежки икономически и социални последици – увеличаване на страдащите от 
недохранване, задълбочаване на икономическата криза в отделни региони, со-
циални напрежения и конфликти. Глобалната промяна в климата има влияние 
и върху човешкото здраве. Освен шоковото действие на необикновено топлото 
време върху организма, нараства и се изменя географското разпространение на 
редица болести, предавани чрез насекоми, като малария и тропическа треска. В 
допълнение увеличените индустриални дейности и автомобилни газове водят 
до нарастване честотата на тежки и хронични заболявания, алергии и т.н.

Национални са заплахите, проявяващи се в рамките на отделните дър-
жави. Такива заплахи могат да бъдат: недостиг и замърсеност на водните ре-
сурси; замърсяване на въздушното пространство; намаляване на биоразноо-
бразието; влошаване на здравното състояние на населението; нерационално 
използване на природните ресурси; проблеми с отпадъците; възникване на 
промишлени аварии и такива в АЕЦ и др.

Регионални са заплахите, специфични за определена територия или гео-
графска област. Такива са: регионалните проблеми при използване на водните 

Маргарита Кирова Бонева, Георги Велков Колев
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ресурси; проблеми, породени от трансграничното замърсяване на околната 
среда; разпространението на инфекциозни и други опасни заболявания; въз-
никването на зони на екологични бедствия; проблеми, причинени от природ-
ни или техногенни катастрофи и други.

Локални са местните заплахи, които имат сравнително по – малък об-
хват от изброените, но в редица случаи могат да се препокриват с тях. На-
пример: замърсяване на подпочвените води; бактериологично и химическо 
замърсяване; катаклизми от природен или техногенен характер и др.

Екологичната сигурност е ценност, която отразява желанието на човека 
да живее в незамърсена околна среда и условия на устойчиво развитие. Поня-
тието за екологична сигурност има оценъчен характер, защото в него неминуе-
мо се сравняват желаното състояние и отклоненията от това „сигурно“ състоя-
ние. Оценката на екологичната сигурност се базира на данни за показателите 
на околната среда и във всички случаи трябва да е обективна, т.е. независеща 
от личността и възгледите на този, който извършва оценката. Съзнанието за 
екологична сигурност е многокомпонентно и съдържа в себе си: теоретично 
мислене, ценностна нагласа, определяща целите, общозначими мотиви и го-
товност за действие, субективни преживявания, убеждения, желания, съвест.

В настоящия момент цивилизацията преживява отговорен период в 
своето развитие, защото се рушат стереотипите. Хората разбират, че удовлет-
воряването на растящите нужди води до конфликт между потребностите на 
всеки и средата на обитаване. Днешното общество обаче толерира създаване-
то на нови технологии и изобретения и целенасочено руши природата. Хората 
стремглаво изменят света около себе си и изчерпват ресурсите му, за да при-
добиват все повече и повече материални блага. Човекът от средната класа в 
ХХI век не е свикнал да се лишава, труди се не в името на някаква благородна 
кауза или заради собственото си име, а единствено и само, за да спечели пари, 
които после ще превърне в удоволствие.  Глобалната екологична криза 
днес е факт и ако обществото не реши проблемите, свързани с нея, таза „бавна 
смърт на планетата“ ще я унищожи.
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СТАТИСТИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧЕНИЧКИТЕ, 
ЗА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТИТЕ В 

ДЪРЖАВНАТА ДЕВИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „МАРИЯ 
ЛУИЗА“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 1900–1901 ГОДИНА

Мария Д. Боева, Илиана Т. Димитрова

ABSTRACT: State Girls‘ School „ Maria Louisa „ Varna started its activity with 
73 students and two teaching staff, two years after its founding in 1885 / 86g. 
State becomes three-class school girls. During the period of its existence, there 
are moments in which the number of adopted girls sharply reduced, but it has no 
bearing on the final result. 1912/1913 academic year Varna Girls School begins 
with the opening of the eighth grade, which reached full development of a sec-
ondary school. Started with 73 students, Varna Girls School reached its greatest 
development in the 1942/1943 year, when it learn 962 students. Here we will 
examine more closely what is happening in the school 1900-1901g.
KEYWORDS students, education, learning process, discipline subjects.

Държавната девическа гимназия „Mария Луиза“ гр. Варна е открита през 
1898/99 учебна година. Сградата на гимназията се строи от 1893 до 1900 г. На-
пълно е обзаведена и открита за учебната 1898/1899 г. Строи се на мястото на 
бившите турски казарми по предоставен проект от белгийския министър на 
просвещението на българския министър – варненеца Георги Живков. Проек-
тът е преработен и съобразен с местните условия от арх. П. Момчилов. В него 
е предвидена значителна паркова площ. Строежът се ръководи от арх. Христо 
Ковачевски от София. Представител на държавата е арх. Шрайбер, а на пред-
приятието предприемач – Шуменското търговско дружество, арх. Сава Дими-
триевич. Класното девическо училище, съществувало още в епохата на турско-
то робство, се превръща в Държавна девическа гимназия. Началният период на 
развитие на Варненската девическа гимназия е характерен с честите промени, 
които се извършват по отношение степента и характера на учебно заведение.

Разположена свободно в голям квартал, богато озеленен. В план тя е 
развита около обширен квадратен двор с едностранно застроени класни стаи. 
Коридорите са добре осветени, но тесни. Обемно тя е добре разрешена със 
силно подчертана средна надвишена част. Крилата завършват с ъглови реза-
лити, утежнени с антични надвишения. Изобщо сградата има подчертан пред-
ставителен вид и е от най-добрите постижения на зараждащата се българска 
архитектура от това време.
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Все по това време по приблизително същата планова схема са изградени 

мъжката гимназия в Русе (арх. П. Момчилов), девическата гимназия в Плов-
див (арх. Шнитер), търговската гимназия в Свищов (арх. П. Бранк), педагоги-
ческите гимназии в Кюстендил, Силистра, Лом, Казанлък.

1. Процес на обучение
1.1.Организация на обучението – Учебната 1900 – 1901 година започва 

със записване на ученичките от 25-ти август и продължава до 1-ви септември 
1900 г. Учебната година приключива с тържество на 29-ти юни 1901 г., в при-
съствието на многобройна публика, при следната програма:

a) Песни от ученическия хор
b) Четене на годищния отчет от директора
c) Дуети от ученички
d) Декламации на български, руски и френски език
e) Раздаване свидетелствата на ученичките от V-ти клас
f) Изложение на изработените от ученичките неща по ръкоделие, рису-

ване, чертане и краснопис.
g) Раздаване годишните свидетелства на ученичките от долните класове 

става в същия ден в 15:00 часа.
През месец септември се записват няколко ученички, които постъпват 

в 1-ви педагогически курс. Той се открива със заповед номер 1340 от 26-ти съ-
щия месец. По време на записванията на ученичките се извършват и повторни 
изпити от специална комисия. На първите се явяват 16 ученички от триклас-
ните народни училища, като 13 от тях са с добър успех и постъпват в по-горен 
курс, а останалите 3 – остават да повтарят същия клас, поради слаб успех.

На повторен изпит се явяват 72 ученички, от които 51 показват добър 
успех и продължават в по-горен курс, а останалите 21 – остават да повтарят 
същия клас. По класове ученичките са разделени така: I-ви клас – 26, от които 
21 ученички минават, а 5 ученички не; от II-ри клас – 21, от които 13 минават, а 
8 ученички не; от III-ти клас от 16 ученички 13 минават, а 3 не; от IV-ти клас – 
само 4 (от 9) издържат изпита.

Повторните изпити на ученичките от V-ти клас, се извършват съгласно 
чл. 14 от правилника, между 4 – 10 септември. На тези изпити се явявят 19 уче-
нички, от които 5 са постъпили в VI-ти клас, а 14 остават да повтарят същия 
клас. Повторните изпити на ученичките от VI-ти клас се извършват съгласно 
чл. 14 от правилника, между 5 – 12 септември. Явявят се 15 ученички, от тях 12 
показват удовлетворяващ успех и получават свидетелства за завършен курс, а 
3 ученички показват слаб успех.

Учебните занятия започват на 1-ви септември, като това е и денят, в кой-
то тържествено се открива новата учебна година. На 4-ти същия месец е изгот-
вена първата програма – разпределение на учебните предмети на преподава-
телите. В последствие на 07.09, на 26.09, на 02.10 и на 01.11 това разпределение 
претърпява промени. Окончателното разпределение става на първи ноември, 
когато започват и редовни преподавания във всички класове.

Статистически сведения за ученичките, за процеса на обучение и изпитите ...
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1.2. Прием на ученички
Записаните ученички в началото на учебната година са 600, а постъ-

пилите в последствие са 11, или всичко 611 ученички. За предходната година 
броя им е бил 625. Броя ученички е разпределен в 16 паралелки, както става 
ясно от таблица 1.. I-ви клас (165), II-ри клас (136), III-ти клас (96), IV-ти клас 
(97), V-ти клас (66). В VI-ти клас от общообразователния отдел са записани да 
следват 19 ученички, а в първи курс на педагогическия отдел – 20 ученички. 
До края на годината следват 569 ученички, като останалите 42 напускат по раз-
лични причини.

Таблица 1
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Таблица 1 

 
1.3. Учебен процес 
Преподаването на уроците следва непрекъснато, освен през предвидените ваканционни 

дни. Учебният процес се ръководи от 27 преподаватели, от които 15 учителки и 12 учители. 
През учебната 1900 – 1901г. за първи път се прилага нова програма в горния курс. Шести 

клас се разделя на общообразователен и педагогически. 
Главните преговори и контролните изпити се извършват в определени часове между 10-ти 

и 20-ти юни. 

1.3. Учебен процес
Преподаването на уроците следва непрекъснато, освен през предвиде-

ните ваканционни дни. Учебният процес се ръководи от 27 преподаватели, от 
които 15 учителки и 12 учители.

През учебната 1900 – 1901 г. за първи път се прилага нова програма в 
горния курс. Шести клас се разделя на общообразователен и педагогически.

Главните преговори и контролните изпити се извършват в определени 
часове между 10-ти и 20-ти юни.

Мария Д. Боева, Илиана Т. Димитрова
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Таблица 2. Резултати от изпитите

3 
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1.4. Съдържание на обучението на ученичките от I-а клас 
Предметите, които се изучават в първи клас, са 11 на брой. В тях влизат: Вероучение, 

Български език, Френски или немски език, Аритметика, География, Естествена история и хигиена, 
Рисуване, Ръкоделие, Краснопис, Пеене, Гимнастика. 

Средният успех за годината на ученичките е добър 3,55. Средният годишен успех по всеки 
един предмет на всяка една ученичка е описан в таблицата. 

 
Таблица 3. среден успех на всяка паралелка за учебната 1900 – 1901г. 
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шен успех по всеки един предмет на всяка една ученичка е описан в таблицата.

Таблица 3. Среден успех на всяка паралелка за учебната 1900 – 1901 г.
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Таблица 4. Среден годишен успех на ученичките от 1-ви а клас на гимназията
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Таблица 4. Среден годишен успех на ученичките от 1-ви а клас на гимназията 

 
1.5.Учебен материал 
Теми, задавани по български език за класовете 1-а,б.в. –  преподавател : М. Минкова 
Класни работи: 
1. Диктовка върху правописа на тъмните и ясни съгласни букви. 
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1.5.Учебен материал
Теми, задавани по български език за класовете 1-а,б.в. – преподавател : 

М. Минкова
Класни работи:
1. Диктовка върху правописа на тъмните и ясни съгласни букви.
2. В статията „Утро“ (диктуване) да се подчертаят с една черта подлога, 

а с две – действието.
3. Да се подчертаят допълненията в статия „ Растенията и дърветата“ и 

да се отбележат всяко едно от какъв вид е.
4. Да се направи разбор на изреченията: „ Пред прозореца тихо се виеше 

орелът. „, „ Момчета гответе се за път“, „ София, столица на Българско-
то княжество, е най-големият и най-хъбавият град в цяла България.

5. В статия „ Два палешника“ – диктовка и да се отбележат сложните 
изречения с една черта

6. Излагане съдържанието на разказа „ Наказано магаре“
7. Диктовка „ Мечка и мед“
8. Статия „ Пролетно утро“ – диктовка и да се препише, като се превър-

нат глаголите в минало несвършено време.
9. Излагане съдържанието на разказа „Елен“
10. Диктовка на статията „Зима“ и да се заменят глаголите с действител-

ни причастия.

Домашни работи:
1. Есен – описание по зададени въпроси.
2. В статията „ Отечество“ да се отбележат изреченията с обръщения.
3. Ползата от овцата – по зададен план.

Предвиденият в програмата материал по всички предмети в края на 
учебната година спрямо годишния доклад на гимназията е преподаден, освен 
по следните :

– По Български език в 4-ти, 5-ти и 6-ти клас не е преподадена само дра-
матическата поезия в 4-ти клас, защото преподаването в този клас е 
започнало от 1-ви ноември същата година. В 6-ти клас има пропуснат 
материал, но той е усвояван в 5-ти клас (Божествена комедия – Данте, 
Венецианския търговец – Шекспир, Орлеанската Дева – Шилер)

– По аритметика – деление на десетични числа по съкратения начин, 
белези за делимост на числата, разлагане на числата на първоначал-
ните им множители, общи делители, общо кратно, общ най-голям де-
лител и общо най-малко кратно на няколко числа. Причината е, че 
преподавателят отсъства 50 дни по болест.

– По алгебра и геометрия – в 4-ти клас – отношения и пропорции, ок-
ръжност и кръг, пропорционални линии и ъгли в кръг, елипса, хипер-
бола и парабола.

Статистически сведения за ученичките, за процеса на обучение и изпитите ...
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В края на учебната година от годишните отчети става ясно, че 33 уче-

нички са получили свидетелство от 1-ви ред с отличие, 268 от 1-ви ред, 116 – от 
2-ри ред и 152 са останалите. Общият успех за годината на гимназията е добър 
3,45.

1. Матеметиката в -6-ти общообразователен клас – Аполонов кръг. – Де-
ление на права в крайно и средно отношение. Правилно вписване на десето-
ъгълник. Подобни многоъгълници. Конструктивни задачи и изчисления въз 
основа на подобието. Плоско съдържание на праволинейните фигури – зави-
симост между страните на правилен вписан и описан многоъгълник. – Лицето 
на кръг, сектори, сегменти и пр. По геометрия – Гониометрочески таблици, 
теореми за правоъгълен триъгълник. Равнобедрен триъгълник. Практическо 
приложение на тригонометрията. Решаване на уравнения от вида X+/-a =0. 
Квадратни уравнения с две и повече неизвестни. Логаритми. Теория на лога-
ритмите. Логаритмически системи и таблици. Упражнения с логаритми и упо-
треба на логаритмически таблици (Алгебра).

2. Гражданско учение е 1-ви курс- Изпълнителна власт. Съдебна власт. 
Кога и в какви случаи се обръщаме към властите в държавата. Преглед и обяс-
нения на българската конституция. Развитие на конституционното управле-
ние в Европа. Преподавателят е боледувал два месеца – по тази причина мате-
риалът не е бил минат.

3. Физика – в 4-ти клас – равномерно ускорително движение на телата. 
Преподавателят оставил материала за 5-ти клас, защото ученичките според 
него не са били достатъчно подготвени, за да го усвоят. В 5-ти клас – извори 
на топлината. Понятие за механически еквивалент на топлината. Понятие за 
парна машина. Инсталация и наблюдение на температурата. Температурата 
на почвата, водата и въздуха. Ветрове, пасати, циклони, антициклони, бури и 
смерчове. Карти на времето и бурите. Понятия за предсказване на времето за 
къси срокове. Като причина, заради която не е минат материал,а се посочва, 
че е минат отделът „аеростатика“, който е трябвало да бъде минат в 4-ти клас.

4. История на цивилизацията – в 4-ти клас – Средновековният строй на 
българското царство. Деление на държавата на обществени класове. Църква. 
Градове. Закони. Управление. Земеделие и търговия. Народен характер. От-
слабване на средновековните начала. 14-ти и 15-ти век.

5. Латински език – неправилни глаголи : fero, edo, volo, malo, molo, eo, 
queo, et fio, verba defective, verba impersonalia, verba perfecta et supine. Причини-
те, поради които не е минат целия материал, е, че преподавателският процес е 
започнал късно заради липса на преподавател.

1.6. Дисциплина
Редът и дисциплината през учебната година, спрямо годишния отчет са 

напълно запазени. Наказания са налагани само в крайни случаи, когато има 
нарушения на дисциплинарния правилник. Изключени са две ученички от 
гимназията поради лошо поведение. Дежурствата по време на занятия и по 
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време на междучасията, също и надзорът вътре и вън се води от всички учи-
тели от гимназията.

С постановление номер 10 от 25 октомври 1900 г. се издават „книжки“, 
с които се цели родителите да бъдат осведомявани за поведението и успеха на 
децата си.

2. Статистически сведения за ученичките във Варненската девическа 
гимназия.

Поради факта, че информацията е доста всеобхватна, касаеща – успех, 
завършили ученички, месторождение, отсъствия и др. представям всичко в 
табличен вид.
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3. Изпити
3.1. Провеждане на изпитите по дни
Ученичките, които следват в 5-ти клас са 67, от които през годината на-

пускат 4 – те се явяват на изпит за по-долен курс на обучение. Изпитът започва 
на 2-ри юни и продължава до 25-ти същия месец.

1. Писмените изпити се извършват по следния ред: на 1-ви юни 
по български език – ученичките трябва да напишат текст по следната тема „ 
Посочете по-важните дейци на политическото ни и духовно възраждане“

2. На 2-ри юни по френски и немски език. Тези от ученичките, които 
учат френски език, трябва да възпроизведат със свои думи статия, която се 
прочита три пъти от преподавателя – „ Decouverte du nouveau monde“, а ония, 
които учат немски, статията : „ Der kluge Sultan“.

3. На 4-ти юни писмен изпит по математика. Ученичките трябва да 
решат три задачи върху материала, изучаван същия клас. Устните изпити се 
провеждат от преподавателите и в присъствието на двама асистенти – от 6-ти 
до 24-ти юни включително.

Резултатите от тези изпити са следните: от явилите се 63 ученички, 38 
са издържали и получили свидетелство за завършен долен курс, 18 ученички 
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остават на поправителни изпити в началото на идващата учебна година, а ос-
таналите 7 ученички – повтарят същия клас поради слаб успех.

3.2.Изпит за свършен курс
Ученичките от VI-ти клас продължават образованието си в VII-ми, за-

това такива изпити за тях не се провеждат. Изпит полагат само бивши ученич-
ки, които са следвали в VI-ти клас миналата година. На този допълнителен 
изпит се явяват 4-ри абитуриентки. Писмените изпити се провеждат при след-
ния ред:

1. На 1-ви юни по български език. Ученичките развиват тема : „Характе-
ра на литературата през тъмната епоха на робството ни“.

2. На 2-ри юни по френски език. Ученичките пишат (dictee) „Le bomheur“ 
39 р. ръкопис.

3. На 4-ти юни по педагогика. Тема – „ Възпитателни средства на Фрьобел“
Устните изпити се провеждат на 7-ми юни, а практическите на 9-ти съ-

щия месец, от обособена комисия под председателството на директора в ка-
чеството му на министерски пратеник. Явилите се ученички получават свиде-
телства за свършен долен курс на 23-ти същия месец.

На контролни изпити се подлагат само ученички, които имат успех меж-
ду 2 и 3. Резултатът от тези изпити е отразен като „добър“.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И до днес сградата на Варненската девическа гимназия е една от най-кра-

сивите в града, тя буди възхищение и е гордост за варненци. От 03.03.1983 г. е 
преустроена и превърната в Археологически музей. Квалифицирана е като па-
метник от национално значение. Това не е без значение, защото е водещ център 
на културни прояви и по свое време и сега. От посочените до тук материали, 
взети от Държавен архив – Варна, става ясно, че в Държавната девическа гим-
назия „ Мария Луиза“ преподавателите, макар и в недостиг, са съумявали да 
се справят със задълженията си. Ученичките от своя страна са контролирани 
строго, като дисциплината рядко се нарушава. С въвеждането на ученически-
те книжки и родителите вече са наясно за поведението и успеха на девойките.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ  
НА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, 

ЗАМИМАВАЩИ СЕ С ПЛУВАНЕ
Мартин Стефанов Базелков

THE STUDY PHYSICAL DEVELOPMENT  
OF PRESCHOOL CHILDREN DEALING  

WITH SWIMMING
Martin Stefanov Bazelkov

ABSTRACT: In this paper we will follow the physical development of children 
who are active in swimming and comparable with those of inactive swimming 
children. The conducted tests that characterize their health status are: height, 
weight, blood pressure at rest, vital capacity, pulse and respiratory difference.
KEYWORDS: swimming, physical development, physical education, physical 
activity.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 296/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Физическото възпитание е процес на целенасочено взаимодействие на 
различните фактори от възпитателния процес, които гарантират физическото 
развитие на децата. Доказано е, че там, където се гарантира нормално физиче-
ско развитие, то силно се отразява и върху нормалното психическо развитие. 
Следователно основна функция на физическото възпитание е чрез него да се 
постига максимално равновесие на организма на детската личност с обкръжа-
ващата го среда и по този начин да се гарантира психо-физическото и физи-
ологическото здраве и развитие на личността.

Физическото възпитание се разглежда в неразривна връзка с умствено-
то, нравственото, трудовото и естетическо възпитание [10].

Физическото развитие се възприема като условие за интелектуалното, 
нравственото и естетическо развитие на децата, т. е. търси се връзка между 
физическото и духовното развитие. В повечето съществуващи програми за 
възпитателна работа в условията на обществено предучилищно възпитание 
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е подчертано, че детските заведения трябва да осигуряват условия за хармо-
нично психофизическо развитие и възпитание на децата. Съобразно потреб-
ностите на обществото и възрастовите особености, чрез различни дейности 
трябва да се постигне опазване на здравето и непрекъснато да се повишава 
физическата дееспособност на детския организъм, да се подобрява коорди-
нацията на движенията, бързината на реакциите саморегулацията на двига-
телната дейност и на поведението. Независимо че тези задачи се решават по 
всички педагогически направления, най-силно въздействащо се откроява съ-
държанието на работата по физическо възпитание, като структурен елемент 
на физическата култура в детската градина.

Системните занимания с плуване развиват и увеличават жизнената 
вместимост на белите дробове на подрастващите. Дихателните упражнения 
допринасят за правилното оформяне на гръдния кош и тонизиране на между-
ребрените и гръдните мускули. По време на физическите упражнения кръвта 
се разпределя по-равномерно в организма, а благоприятните промени, които 
настъпват, улесняват нейната функция – повишава се хемоглобинът, увеличава 
се броя на червените кръвни телца, нараства способността на белите кръвни 
телца да унищожават микроорганизмите, чуждите тела и други. Физическите 
упражнения оказват влияние и върху процеса на обмяната на веществата, дей-
ността на жлезите с вътрешна секреция. Усъвършенстват се и анализаторите – 
зрителен, слухов, равновесен, двигателен.

При 5–7-годишните деца постепенно, но бързо настъпват промени във фи-
зическото развитие и моториката. Променя се стойката, съотношението между 
глава, труп и крайници. Тялото се удължава, става по-стройно. Мускулатурата е 
вече по-силно изразена, при което мускулната маса се увеличава значително. По-
добряват се координационните възможности на децата. Организмът търпи зна-
чителни изменения. Сърцето нараства, като при 6-годишните теглото му достига 
92 гр., с което се увеличава работоспособността на сърдечно-съдовата система. 
Съставът на кръвта се подобрява и съдържанието на хемоглобина се покачва, 
което е решаващо за пренасянето на кислорода и свързаното с това увеличаване 
на издръжливостта. Увеличава се значително и силата на белите дробове. Тъй 
като детският мозък се увеличава по обем и тегло (на 6-годишните достига до 
1300 г.), а също и структурата на мозъка се усъвършенства и диференцира, раз-
витието на висшата нервна дейност прави бърз напредък. Речниковият фонд на 
5-годишните деца обхваща средно вече повече от 2000 думи, а този на 6-годиш-
ните деца надхвърля 2500 думи. Това физическо и психическо развитие на де-
цата им позволява да превръщат указанията (както и самостоятелно поставени 
посредством „вътрешния език“ изисквания) в съответни двигателни дейности.

Изхождайки от тези възрастови особености, се смята, че най-добри ре-
зултати се постигат, ако обучението в плувните стилове започне не по-рано от 
5 – 7-годишна възраст (Христосков П., Д.Карайчев, 1972)

ЦЕЛТА на изследването е да се проучи влиянието на заниманията по 
плуване върху физическото развитие на децата от предучилищна възраст.

Изледване на физическото развитие на деца от предучилищна възраст...
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За реализирането на целта поставихме следните ЗАДАЧИ:
1. Да се проучат теоретични концепции и емпирични изследвания, свър-

зани с плуването на децата в предучилищна възраст;
2. Да се анализират и обобщят получените резултати и да се изведат из-

води и препоръки за ефективното използване на плуването за решаване зада-
чите на физическото възпитание.

3. Да се изследва физическото развитие на децата от IV- тите групи в 
ОДЗ „Делфинче“ и да се установи ефективността на заниманията по плуване.

Предмет на изследването са факторите и условията, които в различна 
степен предопределят решаването на проблемите при обучението на деца от 
IV група по плуване.

Обект са количествените и качествените параметри на децата от IV гру-
па, характеризиращи тяхното физическо развитие.

Физическото развитие диагностицирахме с измервания на тестове с ви-
сока информативност: ръст в право положение, тегло, гръдна обиколка при 
вдишване, гръдна обиколка при издишване, дихателната разлика, витален ка-
пацитет, пулс в покой, кръвно налягане в покой.

Изследването има за цел да се получи оценка на моментното състояние 
на изследвания контингент.

Сформирани са експериментална група – 30 деца – активно плуващи и 
контролна група – 24 деца – неактивно плуващи. Общо 54 деца от двете чет-
върти групи на Обединено детско заведение №3 „Делфинче“. (Приложение 1).

В експерименталната част се насочваме към приложение на адаптив-
ната методика по плуване за децата от предучилищна възраст. Предвид това, 
че плуването развива най-хармонично опорно-двигателния апарат на децата, 
стимулира правилното дишане, кръвообръщението и обмяната на вещества-
та, акцентът е към развитието на двигателни умения, координирани движе-
ния, развитие на волеви качества.

Всички упражнения са поднесени под формата на занимателни игри. 
Децата ги изпълняват по непринуден начин, като се поощрява всеки техен ус-
пех. Те изпълнявата упражнения за привикване с водната среда, изпитване на 
динамичната и подемна сила на водата и усвояват основни, плувни умения. 
Заниманията по плуване са 3 пъти в седмицата, 34 седмици, 204 учебни часа.

Анализ на резултатите от изследването
Във връзка с поставената цел на нашето изследване и първата задача, в 

рамките на теоретичния анализ на достъпните литературни източници изя-
снихме социалните функции на плуването.

Количествените и качествени характеристики се съдържат в индивиду-
алните и групови данни за физическото развитие на децата.

Резултатите от изследването на физическото развитие, относно параме-
трите ръст, тегло, гръдна обиколка при вдишване, гръдна обиколка при из-
дишване, дихателна разлика, витален капацитет, пулс, кръвно налягане горна 
граница и кръвно налягане долна граница са представени в табличен вид – 
Таблица 1 и Таблица 2 и в сравнителни диаграми между експериментална гру-
па –ЕГ и контролна група-КГ.
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Таблица 1. Показатели, характеризиращи физическото развитие  
на децата от експериментална група – ЕГ

 Показатели n  R Xmax Xmin Av  S  V %
Ръст 30 28 137 109 125.9 7.38 6 %
Тегло 30 23 40 17 25.3 5.38 21 %
Гр. обик. при вдиш. 30 16 73 57 63.9 4.63 7.24 %
Гр. обик. при издиш. 30 16 69 53 58.3 4.17 7.15 %
Дихателна разлика 30 11 13 2 5.5 1.91 34.7 %
Витален капацитет 30 200 1700 500 1096.8 315.68 28.78%
Пулс 30 19 74 55 67.2 5.7 8.48 %
Кръвно горна гран. 30 30 130 100 114.2 8.48 7.42 %
Кръвно долна гран. 30 20 80 60 75 6.45 8.6 %

Таблица 2. Показатели, характеризиращи физическото развитие  
на децата от контролна група – КГ

Показатели N R Xmax Xmin Av S V %
Ръст 24 25 138 113 123.09 5.5 4.5 %
Тегло 24 21 40 19 24.26 4.34 17.9 %
Гр. обик. при вдиш. 24 23 74 51 62 4.52 7.3 %
Гр. обик. при издиш. 24 16 69 53 57,26 3.8 6.6 %
Дихателна разлика 24 5 8 3 5 1.57 31.4%
Витален капацитет 24 900 1400 500 956.52 259.06 27.1%
Пулс 24 23 78 55 66.09 5.91 8.9 %
Кръвно горна гран. 24 30 130 100 112.17 9.02 8 %
Кръвно долна гран. 24 20 80 60 72.61 8.1 11.2 %

Физическото развитие е важен комплексен показател, който характери-
зира здравословното състояние на децата. Най-показателни са ръстът в право 
положение и теглото. Ръстът в право положение е един от характерните и по-
стоянни показатели на физическото развитие през целия живот.

Значимост на разликите и процент на прираста
Тест Аv КГ Av ЕГ Раз-лика % на прир. Посока на 

нараст.
Ръст 123.09 125.9 2.85 2% +
Тегло 24.26 25.3 1.04 4% +
Гр. Об. вдиш. 62 63.9 1.9 3% +
Гр. Об. издишв. 57.26 58.3 1.04 2% +
Дих. Р-ка 5 5.5 0.5 10% +
Вит капацитет 956.52 1096.8 140.28 15% +
Пулс 66.09 67.2 1.11 2% +
Кр. Нал. Гор. Гр. 112.17 114.2 2.03 2% +
Кр. Нал. Дол. Гр. 77.61 75 -2.61 3% +

Изледване на физическото развитие на деца от предучилищна възраст...
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Средната стойност на експерименталната група – (ЕГ) е 125.9 като про-

цента на прираста (2%) го считаме за незначителен. В сравнение с национал-
ните изследвания на БАН, проведени през 1982 г., изследваните от нас групи 
бележат по-висок ръст в право положение. Това от една страна се дължи на 
закономерните антропометрични промени в наше време и от друга страна на 
системните занимания с физически упражнения във водна среда (Диаграма 4).

Същата тенденция се забелязва и по отношение на стойностите на те-
глото при сравняване на изследваните от нас деца и тези на националните из-
следвания. Отчитаме разлика от порядъка на 2 – 4 кг и повече (Диаграма 5). 
Въздържаме се от изчисления на възрастови индекси поради факта, че по-го-
лямата част от тях не са адаптирани към детската възраст.

Интерес за нас представляват стойностите, които дават информация за 
гръдната обиколка и силата и еластичността на гръдната мускулатура. Про-
центът на прираст при гръдна обиколка при вдишване и при издишване е съ-
ответно 3% и 2%, което не може да се отчете като значителна разлика. Пока-
зателна за нас обаче е дихателната разлика, която бележи достатъчно висок 
прираст (Диаграма 6, диаграма 7 и диаграма 8).

Диаграма 6                                                           Диаграма 7
Гръдна обиколка при вдишване –             Гръдна обиколка при издишване –

ЕГ – КГ                                                                      ЕГ – КГ

     

Диаграма 8                                                   Диаграма 9
Дихателна разлика– ЕГ- КГ                          Витален капацитет ЕГ – КГ

   

В този ред на разсъждения можем да отбележим, че те се потвърждават 
и от резултатите, получени при измерването на жизнената вместимост. Витал-
ният капацитет е с най-висок процент на прираст (15%) (Диаграма 9).
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Всички тези положителни изменения в антропометричните показатели, 

характеризиращи физическото развитие на децата, ние ги отдаваме на благот-
ворното влияние на системните занимания с плуване и физически упражне-
ния във водна среда.

Пулсовата честота, измерена в покой за експериментална група – ЕГ е с 
2% по-ниска от контролна група – КГ, като и в двете групи вариативността е 
почти еднаква (8 – 9%).

Измереното кръвно налягане в покой се характеризира с относително 
по-ниска вариативност за експериментална група(ЕГ) и в същото време тряб-
ва да отбележим, че горната граница се е увеличила с незначителните 2%, а 
долната граница е намаляла с 3%, което говори за положително въздействие 
на различните видове физическо натоварване и емоционално въздействие, по-
стигнати със средствата на плуването (Диаграма 11 и диаграма 12).

Диаграма 11                                                         Диаграма 12
Кръвно налягане горна граница–              Кръвно налягане долна граница –

ЕГ – КГ                                                                      ЕГ – КГ

     

Изводи:
Поставените цел и задачи на изследването и анализът на резултатите ни 

дават основание да направим следните изводи:
1. Анализът на нормативната основа на системите за физическо възпи-

тание ни позволяват да направим извода, че повечето съществуващи програ-
ми за предучилищно възпитание са насочени към осигуряване на условия за 
хармонично, психофизическо развитие и възпитание на децата. На практика 
обаче настъпилите промени и демократизацията на обществените отношения 
у нас налагат наобходимостта от критичен анализ и усъвършенстване на съ-
временните системи за физическо възпитание.

2. Обобщението на анализа на различните стойности на физическото 
развитие ни дават основание да направим извод, че системните занимания по 
плуване повлияват положително на правилното физическо развитие на децата 
от предучилищна възраст. Потвърждение за това са положителните прирасти 
главно по показателите дихателна разлика, витален капацитет и ръстово-
теглово съотношение.

Изледване на физическото развитие на деца от предучилищна възраст...
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ПРАЗНИКЪТ  
„УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“: 

ИСТОРИЧЕСКИ И ИКОНОГРАФСКИ ОСОБЕНОСТИ
Мая Н. Николова

FEST OF THE DORMITION OF THE MOTHER OF 
GOD:HISTORICAL AND ICONOGRAPHICAL FEATURES

Maya N. Nikolova

ABSTRACT: Present paper deals with the iconography of the Dormition of the 
Mother of God from historical and artistic point of view. The history of its estab-
lishment and the development of its iconography are closely connected with the 
nature of the sources from which we are drawing information about the sacred 
event of the Dormition of the Virgin, and with the variety of local traditions for 
its celebration.
KEYWORDS: Dormition of the Mother of God, Orthodox iconography, Ortho-
dox Church, Great feasts

Изследването е финансирано по проект № РД-08-291/12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

I. Увод
Християнският празник „Успение на Пресвета Богородица“ заема цен-

трално място в празничния календар на св. Православна Църква и се отбеляз-
ва ежегодно на 15 август. Той е част от неподвижния празничен цикъл и при-
надлежи към групата на Богородичните празници. Заради особената почит, 
която Църквата оказва на св. Дева Мария, „Успение Богородично“ е поставен 
като един от дванадесетте големи църковни празници, като е предшестван от 
14-дневния Богородичен пост [1:249 – 250, 266, 285]. Историята на неговото 
празнуване и развитието на неговата иконография, обаче са изпълнени с ин-
тересни детайли, повлияни както от източниците, от които черпим данни за 
самото свещено събитие, така и от разнообразните поместни традиции за не-
говото отбелязване.
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II. История на празника
Свещеното Предание на Църквата гласи, че преди смъртта си Пресвета 

Богородица е посетена от св. арх. Гавриил, който ѝ открива, че след три дни тя 
ще се представи пред Господа. Всички св. апостоли, разпръснати по света, за 
да разпространяват Словото Божие, дошли по чуден начин, за да бъдат около 
нея в момента на смъртта ѝ, с изключение на св. ап. Тома, който закъснял. Той 
пристигнал три дни след смъртта ѝ и пожелал да посети гроба ѝ в Гетсимания, 
където тя била погребана по собствено желание, за да се сбогува с нея. При 
пристигането си, св. ап. Тома открива празния гроб на св. Богородица, изпъл-
нен с благоухание. Православното богословие тълкува това чудо като знак, 
че Пресветата Божия майка е преживяла възкресението в тяло, което всички 
покойници ще преживеят при Второто Христово пришествие и пребивава на 
небето в онова славно състояние, в което праведните ще изпитат в рая след 
Страшния съд [2:64].

Установяването на традицията на празника „Успение Богородично“ 
е един от най-интересните проблеми в областта на историята на църковния 
празничен календар. Създаването на празника се асоциира с няколко места, 
между които най-важните са Йерусалим, където се намира гробът на Пресвета 
Богородица и базиликата „Успение Богородично“, Ефес, където се намира до-
мът ѝ и Константинопол, където от V до XIV в. във Влахерна се пази Поясът на 
Пресвета Богородица. Макар че това свещено събитие е много популярна тема 
и в апокрифната, и в каноничната литература, още от първите векове, едва 
през V – VI в. сл. Р. Хр. се появяват данни за съществуването на разнообразни 
традиции за неговото празнуване [3:142 – 206].

В началото на V в. сл. Р. Хр. в християнската апокрифна литерату-
ра се формира нов мариологичен жанр, посветен на Успението на Пресвета 
Богородица. Тези апокрифни текстове се делят на три групи, в зависимост от 
традицията, която следват [4:180 – 184]. Първата група включва сирийски тек-
стове от втората половина на V в., приемащи Успението на св. Дева Мария. 
Втората група съдържа коптски текстове от първата половина на VI в., кои-
то говорят за възкресение на св. Богородица преди взимането ѝ в небето на 
огнена колесница от Господ Иисус Христос. Третата група текстове датират 
от втората половина на VI в. и се различават по съдържание, като една част 
от тях приема, а друга отхвърля идеята за възкресението на св. Богородица 
[5:210–241, 277 – 291].

В периода VI – X в. сл. Р. Хр. във Византия се създават голям брой ап-
окрифни и канонични текстове върху свещеното събитие на Богородичното 
успение, които повлияват и развитието на иконографията на празника. Една 
част от тях са посветени на разказа за успението, а други имат богословска 
основа [6:345 – 349].
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III. Ранна иконография на сюжета
Счита се, че ранният етап в развитието на иконографията на празника 

„Успение Богородично“ се е състоял в периода VI – VIII в., а установяването 
на устойчив иконографски модел се е случило едва в постиконоборческия пе-
риод. Като основни източници за оформяне на иконографската схема са пос-
лужили няколко апокрифни текста – „Слово на св. Йоан Богослов за Успение 
Богородично“ [7:257 – 269], „Слово на Йоан архиепископ Солунски“, едно 
празнично слово на Йерусалимския патриарх Модест, както и няколко слова 
на св. Андрей Критски, Константинополския патриарх Герман и на св. Йоан 
Дамаскин [8:191 – 235]. Двата най-важни текста, които вдъхновяват цялост-
ното иконографско представяне на празника, са „Втората омилия на св. Йоан 
Дамаскин“[9:243-249] и по-ранния Акатист на празника [10:651 – 653].

Трябва да отбележим, че още на този етап са установени основните 
елементи на иконографията на Богородичното успение – нейното изобразя-
ване като заспала върху ложе фигура, изображенията на св. Апостоли около 
нея, изображенията на ангелските сили и йерархично най-важната фигура на 
Господ Иисус Христос.

IV. Византийска иконографска схема на сюжета
За характера на установената след периода на иконоборството иконог-

рафска схема на „Успение Богородично“ съдим по запазените до наши дни обра-
зци. Най-ранните от тях са два малки релефа върху пластинки от слонова кост 
от края на X в. сл. Р. Хр. – едната е от обкова на Мюнхенското евангелие на импе-
ратор Отон III, а другата е (вероятно) Константинополска иконка „Успение“. И в 
двете виждаме вече установен ред за изграждане на изображението – фигурата 
на Пресвета Богородица заема централния регистър, зад ложето ѝ е изобразен 
Господ Иисус Христос, Който държи в ръцете си душата ѝ под формата на увит в 
пелени младенец, апостолите са изобразени плачещи от двете страни на ложето, 
а в горния регистър са поставени изображенията на ангели.

Интересно е да се отбележи, че в два релефа липсва един много важен 
елемент от иконографията на „Успение“ – мандорлата около централната фи-
гура на Христос [11]. Първото изображение, в което виждаме полуовал, по-
добен на мандорла, поставен над главата на Господ Иисус Христос [12:458], 
е една икона от слонова кост от кр. на Х или нач. на XI в. сл. Р. Хр., запазена в 
Уорчестърския музей на изкуството. Подобна мандорла, изпълнена с малки 
кръстчета, се забелязва в десния горен ъгъл на друг византийски релеф върху 
слонова кост от XI в. сл. Р. Хр. Развитието на иконографската схема на сюжета 
„Успение Богородично“ продължава и през следващите векове, като добива 
своя окончателен вид през XIII – XIV в., макар и след този период да се на-
блюдават известни промени, свързани основно с начина на изобразяване на 
мандорлата, на които ще се спрем по-късно.

Мандорлата като визуален знак на Славата Божия става неизменен еле-
мент от иконографията на „Успение“ едва след XI – XII в., като най-вероятно 
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още от самото начало тя е съдържала в себе си и изображенията на ангелските 
сили, типични и за по-късните образци. Предполага се, че тази иконограф-
ска трактовка е възникнала на Атон [13:292]. Както и при други иконограф-
ски сюжети, в които се изобразява Славата Божия, така и в сцената „Успение 
Богородично“, изобразяването на мандорлата се влияе силно от развитието на 
богословската мисъл, а най-сериозно отражение около XIV в. сл. Р. Хр. ѝ оказ-
ва разцветът на исихазма като водещо духовно учение в Православния Изток 
[14:87]. Така в самото начало на XIV в. се появява т.нар. „исихастка мандорла“ 
[15:663, 666]. При нея върху описаното около Христос овално или кръгло си-
яние, се наслагват звездообразни ъгловати форми, съставени от отделни ром-
бове с вдлъбнати страни [16:58 – 59].

Исихасткото разбиране за нетварната светлина като израз на Божията 
слава, намира израз и в иконографията на празника „Успение Богородично“, 
повлиявайки на начина, по който се изобразява мандорлата в нея [17:75]. Той 
променя нейното значение – освен символиката на светлината, мандорлата за-
почва да се възприема и като метафизично пространство, в което се случват 
свещените събития [11]. Интересно е да се отбележи, че отпечатъкът на иси-
хазма върху мандорлата не се състои само в промяната на нейната форма, а 
рефлектира и върху нейния цвят – той става по-тъмен, а понякога дори черен 
[16:59]. В поствизантийската иконография цветовете на мандорлата стават 
още по-разнообразни, като един от най-нетрадиционните е червеният цвят, 
широко употребяван за мандорлите в българската възрожденска иконопис 
[18:84 – 85]. Вписаните в мандорлата ангелски сили се изобразяват монохром-
но, като само онези части от тях, които са извън мандорлата, са представени 
пълноцветно [12:460 – 461]. Един от най-впечатляващите и най-ранни образци 
на исихастка мандорла от този тип е мозаечната икона „Успение Богородично“ 
от храма „Иисус Христос Спасител“ в манастира Хора от ок. 1315 – 1321 г. 
[13:291 – 292] (Фиг. 1).

Последната промяна, която трябва да бъде отбелязана в развитието на 
иконографията на празника „Успение Богородично“, е добавянето на фигурата 
на Йехоний. Евреинът неверник, според Църковното Предание, се опитал да 
събори тялото на св. Богородица, докато св. Апостоли я носели към гроба ѝ, но 
се появил ангел Господен, който отсякъл ръцете му и го ослепил. Случката, оп-
исана в Канона на празника Успение (Песен 3), както и в Акатиста на Успение 
(Кондак, глас 4), навлиза в иконографската схема в кр. на XII и нач. на XIII в. 
във Византия, но добива голяма популярност през XV – XVI в. [19].

V. Заключение
Празникът „Успение на Пресвета Богородица“ е един от най-тачените 

в съвременната празнична църковна традиция, неслучайно наричан по наро-
ден обичай „Голяма Богородица“. За да се подчертае още веднъж важността 
на събитието, по време на празничната св. Литургия се извършва и ритуалът 
„въздигане на хляба“, наричан още „Панагия“.

Мая Н. Николова
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Фиг. 1. „Успение Богородично“, манастир Хора, Истанбул,  
ок. 1315 – 1321 г. сл. Р. Хр.

В богословски план обаче събитието на Богородичното Успение поста-
вя акцент върху вярата, надеждата и любовта – вярата в Бога, надеждата за 
спасение и силата на любовта, която стои в основата на застъпническата мо-
литва на Пресвета Дева Мария за всички вярващи християни. Неслучайно св. 
Православна Църква величае Божията майка като майка на всички люде, като 
всемилостива застъпница, която винаги стои пред престола на Бога и Го моли 
за нас, като бърза помощница във всички беди.

Ето защо, иконата на „Успение Богородично“ има специално подбрано 
място в православните храмове – обикновено тя се поставя на западната стена 
на наоса, преди преминаването в нартекса, за да напомня на излизащите от 
храма християни за смъртта и за вечния живот.
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ДОДЕКАФОНИЧНАТА КЛАВИРНА МУЗИКА  
НА ХХ ВЕК

Меглена Ж. Апостолова

DODECAPHONIC PIANO MUSIC OF XXTH CENCURY
Meglena Zh. Apostolova

ABSTRACT: Dodecaphony is a 12-tone technique for composing music. It was 
born in XXth century. It is known as “serial music” as well. It is a kind of poly-
phonic technique of composing that uses as a main building material a 12-tone 
series, which replaces the tonality in the old music. The twelve-tone method has 
its followers in Bulgaria. We will mention the name of the two of the most famous 
dodecaphonic Bulgarian composers – Konstantin Iliev and Ivan Spasov. This arti-
cle considers the features and the principles of composing with this technique and 
the specifics of the piano pieces as well as the new way of the handling of the piano 
as an instrument.
Keywords: Dodecaphony, serial technique, sonority music, piano music.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 290/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Додекафонията е дванадесет-тонова композиционна техника, рожба на 
ХХ век. Названието ѝ идва от две гръцки думи:

 dodeka – означава дванадесет
 phone – означава глас, звук.
За баща на додекафоничната композиционна техника се смята Арнолд 

Шьонберг, създателят на т.н. „нововиенска школа“. Известни негови 12-тонови 
творби са:

 – Пет пиеси за пиано опус 23;
 – Сюита за пиано прус 25;
 – Пиеси за пиано опус 33 А и 33 Б.
Като други „класици“ на додекафоничната техника можем да споменем 

имената на Антон Веберн и Албан Берг.
Най-известните додекафонични творби на Веберн са:
 – Вариации за оркестър;
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 – Шест пиеси за оркестър.
Най-известните творби на Берг са:
 – Концерт за цигулка, пиано и ударни инструменти;
 – Операта „Воцек“;
 – Операта „Лулу“.
Методът е създаден в началото на двадесетте години на двадесети век. 

Тази композиционна система прераства и става известна и с наименованиетo 
„сериална композиционна техника“, защото представлява много строга висо-
чинно-сериална организация на дванадесетте тона на хроматичната гама. Наз-
ванието идва този път от френски:

 la serie – последователност, ред.
Додекафонията е вид полифонична техника, която включва използване-

то на четирите основни форми на серията: основна, ракоход, инверсия (огле-
дало) и рак на инверсията, както и всички техни транспозиции.

Серията представлява основният градивен материал, основният тема-
тичен източник на композициите и внася необходимата интонационна устой-
чивост (достоен заместник на тоналността и лада в предходните компози-
ционни техники). Със своите форми, модификации и сегментации, серията 
създава голяма широта на избора и условия за богати изразни възможности.

Додекафоничният композиционен метод упражнява силно влияние 
върху следващите фази от развитието на музиката на двадесети век, поради 
което представлява интересен изследователски обект.

След Втората световна война принципите на сериалната композиция 
се разпростират по-далече, сериалните методи на подреждане на музикалния 
материал започват да се прилагат и в невисочинните системи на музикалния 
изказ като: трайност, динамика, тембър, артикулация, ритъм и т.н.

Едно познато вече име ще споменем отново във връзка със серийната 
музика – Антон Веберн. Най-известната му дванадесет-тонова клавирна ком-
позиция е „Вариации за пиано“ опус 27. След него важно място заемат имената 
на Оливие Месиен с неговите „Четири ритмични етюда за пиано“, Пиер Булез с 
„Трета соната“, известни са и композициите на Карлхайнц Щокхаузен, Луиджи 
Далапикола, Лигети, както и много други.

Дванадесет-тоновата композиционна техника има своите привържени-
ци и последователи и в България. Едни от най-известните имена са тези на 
Константин Илиев и Иван Спасов.

Ето как Константин Илиев охарактеризира изявите на българските до-
декафонисти:

„Всички, които у нас започнаха да използват тази техника, намериха 
свои начини, развиващи националните традиции, и опровергаха критиците, 
които ги упрекваха в чуждопоклонничество. Нашите „додекафонисти“ са тол-
кова различни и от класиците на този стил, и от своите европейски връстници. 
Създаде се – аз бих го нарекъл така – български вариант на сериалната школа, 
който не обедни творческата мисъл на композиторите, не нивелира техните 
индивидуалности“ (вж. 3).

Меглена Ж. Апостолова
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Много съмнения са изказани по отношение на изразните възможности 

на дванадесет-тоновата композиционна техника. Все още не считаме за на-
пълно превъзмогнат предразсъдъка, че тя може да въплъщава само определен 
ограничен кръг от музикални образи (предимно драматични и конфликтни), 
че чрез нея се създава стереотипна и унифицирана музика.

Сега, от позицията на двадесет и първи век, от дистанцията на времето 
можем да видим, че творбите, създадени с тази метод на композиране, опро-
вергават всички обвинения. Именно самите додекафонични клавирни произ-
ведения доказват широките му възможности по отношение на всички музи-
кални жанрове (от малките пиеси до концерта). Додекафоничните музикални 
творби ни убеждават, че няма образна сфера, която да е неосъществима със 
средствата на серийната композиция. Реално звучащата музика ни доказва, че 
чрез серийната техника могат да бъдат достигнати високи художествени ре-
зултати. В творчеството на талантливите композитори виждаме, че тя може да 
бъде гъвкаво и изцяло подчинено на замисъла изразно средство.

Композиторите третират 12-звучието като потенциална структура на 
музикалните елементи, като своего рода фундамент на композиционния про-
цес. Те използват най-различни форми на неговото темброво-сонористично 
проявление, които бихме могли да клaсифицираме като:

– хоризонтални: фрагментарни и полифонично-линеарни;
– вертикални: частичен или пълен вертикал на 12-звучието;
– ритмо-динамически: различна степен на интензивност и пулсация на 

музикалната тъкан.
По отношение на композиционните принципи на развитие, бихме могли 

да оприличим някои от произведенията на вариации върху 12-тонова редица, 
от която като от корен расте, разклонява се и се развива музикалната тъкан. 
Много често произведенията се състоят от пиеси-миниатюри, от сегменти или 
секции, различни по своята същност, изразност и идеи, но подчинени на об-
щата конструкция, произтичаща от серията. Обикновено в различните мал-
ки пиеси се използват различни структурни възможности на първоначалната 
серия, а това води до разчленяването ѝ на елементи и до самостоятелното им 
третиране, които въпреки своята автономност, винаги остават свързани със 
своята „майка“.

Като ярък пример за блестящо композиционно майсторство бихме спо-
менали „Изкуството на серията“ на Иван Спасов. Върху основата на 12-тоно-
вата система, върху възможностите на една единствена редица, с голяма ве-
щина и майсторство, композиторът извлича от нея всичките ѝ потенциални 
възможности. Той извайва 36 пиеси с различен характер, замисъл, чувства, 
36 мозаично-променливи музикални картини. Поразително е богатството от 
образи, калейдоскопичната смяна на състояния в различните миниатюрни 
пиески, реализирано внезапно, чрез силен контраст.

Сериалните произведения много често представляват пъстра мозайка 
от тонове и багри, от артистичен чар, от ритмичен полет, звукова фантазия, 
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игра на звуковете и цветовете, наред с изключително изтънчената психологи-
ческа чувствителност на по-тъмните багри. Много важно е да подчертаем и 
наличието на музикален изказ, пораждащ недвусмислени асоциации с народ-
ната музика.

По отношение на ритмичната организация композиторите използват 
най-разнообразни изразни средства: можем да срещнем композиции с фикси-
рано темпо и метрум, наред със свободно течаща музика, без никакви огрни-
чения. Има моменти с означена артикулация и динамика, както дори и педа-
лизация, има и такива без никакви авторски означения.

Композиторите додекафонисти безспорно умеят с лаконични изразни 
средства да създават ярки и обемни образи, чрез малко „думи“ да пресъзда-
ват монолитни състояния на духа. Те демострират голяма изобретателност 
в развитието на музикалния материал и стремеж да го доведат до неговото 
пълно технологично и емоционално изчерпване. Авторите избират серията 
много внимателно и се стремят да извлекат от нея всичките ѝ потенциални 
възможности, като извайват образи с различен характер, настроения, идеи и 
чувства; от една единствена тонова редица те се стремят да изваят различни 
музикални картини. В самата серия много често се открояват микро-серий-
ни елементи, обикновено 12-те тона са разделени на 3 фрагмента от 4-тонна 
микро серия. Композиторът често отделя един модул от 12-те тона и свободно 
борави с него, като в произведението се интерпретират части от редицата и 
се транспонират от различни тонове. Тези модули са израз на стремежа към 
разчленяване на серията и водят до използването на отделни сегменти като 
самостоятелни структурни елементи със свой собствен интонационен облик. 
Музикалните творби са с плътно заангажирано музикално време, в тях трудно 
бихме могли да намерим и един излишен тон.

Изграждането на големите форми обикновено става на основата на 
„техниката на модела“. Моделите могат да бъдат с фиксирано времетраене или 
брой на повторенията. Те могат да бъдат натоварени и с няколко музикални 
мисли – в този случай обикновено съдържат като вътрешен разчленяващ еле-
мент – цезури, които разграничават музикалните идеи.

Една важна особеност на додекафоночната клавирна музика е новото 
третиране на пианото като инструмент. В Концертите за пиано и оркестър на 
композиторите додекафонисти външният блясък и показността не са на пър-
во място, а виртуозните моменти нямат за цел да изявят техническите въз-
можности на пианото или бързината на пръстите на пианиста. В тези произ-
ведения жанрът „концерт“ няма значение на съревнование между солиращия 
инструмент и оркестъра. В концертите за пиано липсва също и традиционно-
то йерархическо подреждане, даващо голяма власт на солиста над оркестъра.

Акордите в този вид музика са чисто звукови, автономни комплекси. Те 
са цветови елементи на композицията, съзвучия, съотнасящи се помежду си 
само фонически, не и функционално (в смисъла на класическата хармония). 
Техните тонове не могат да бъдат подредени по терци и за разграничаване от 
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класическото съдържание на термина „акорд“, когато анализираме тази музи-
ка, обикновено употребяваме понятия като звукосъчетание, съзвучие, верти-
кал. Тук по-скоро можем да говорим за акорди тембри, защото тяхната основ-
на характеристика е тембровата, звуковaта, а не функционалната. Срещат се 
звукови съзвучия, които като че ли представляват ядрото на музикалната тъ-
кан. Бихме определили такъв вертикален комплекс като максимално сгъстен 
тезис, от който по-нататък израства цялото музикално развитие. Едно такова 
звукосъчетание всъщност има и вертикален, и хоризонтален „живот“ и раз-
витие. Такива звукови комплекси Холопов нарича „централен елемент“ или 
„централна звукова структура“, тъй като от него като че ли авторът извежда 
цялото хармонично и мелодично развитие на произведението.

Интерпретацията на додекафоничните клавирни произведения е все 
още сериозен проблем, стоящ пред пианиста. Макар че вече живеем в ХХI век, 
все още специално насочено обучение на младите пианисти и музиканти за из-
пълнението на музиката на ХХ век не е намерило място в учебните програми. 
Додекафоничната музика е коренно различна от предшестващата я и опреде-
лено изисква специална подготовка за постигане на задълбочена изпълнител-
ска концепция и вдъхновена реализация.
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АЛЕАТОРИКА И ДОДЕКАФОНИЯ –  
ПЕРФЕКТНОТО СЪЧЕТАНИЕ НА  

ДВЕ ПРОТИВОПОЛЖНОСТИ  
В КЛАВИРНАТА МУЗИКА НА ХХ ВЕК
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ALEATORIC MUSIC AND DODECAPHONY –  
THE PERFECT COMBINATION OF TWO OPOSITES  

IN THE PIANO MUSIC OF XXTH CENTURY
Meglena Zh. Apostolova

ABSTRACT: Aleatoric music and Dodecaphony are two new, modern tech-
niques for composing music in the XXth century. They combine in a perfect way 
in the piano works of talented composers. Dodecaphony with its precision, accu-
racy and strong rules, is inherent in polyphonic music and Aleatoric music with 
it’s freedom, playfulness and experimentalism, live in an interesting symbiosis in 
the piano music of the XXth century. They unveil the incredible potential of music 
works to be performed in a unique way in every sound realization, every time 
they meet the public.
Keywords:Aleatoric music, dodecaphony, serial technique, piano music.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 290/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Алеаториката е композиционно-технически метод, който разчита на 
ефекта на случайността. Названието ѝ идва от латински:

alea – означава жребий.
Леонард Щайн определя като начало на появата на алеаторични ком-

позиционни средства началото на петдесетте години на ХХ век. Той счита, че 
много от аспектите на алеаторичната музика произтичат от творбите на Джон 
Кейдж, както и от други композитори с подобни теории /4/.

Ето интересното определение за алеаториката на Джон Кейдж :
„Да знаеш нищо, за нещо, което още не е станало“ /3/.
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През 1956 г. се появява Klavierstuck XII, а през 1957 г. Пиер Булез пише 

своята Трета клавирна соната, след което алеторичната композиционна орга-
низация получава широко разпостранение.

Ето как Пиер Булез обрисува алеаторната композиционна техника:
“Когато днес композираме творби, чийто основен принцип е да се обно-

вават при всяко изпълнение, причината за това е обстоятелството, че веднъж 
завинаги фиксираните произведения вече не отговарят напълно на сегашното 
състояние на музикалното мислене и на самото развитие, достигнато от музи-
калната техника” /2, с.153/.

Алеаториката се проявява на различни нива в различните музикални 
композиции. Според степента на използване на ефекта на случайността, ус-
ловно могат да бъдат разграничени два вида алеаторика: “абсолютна” и “огра-
ничена” или “управляема”.

В клавирната музика определено можем да кажем, че предимно се среща 
ограничената алеаторика.

За създател на т.н. “ограничена” или “контролирана” алеаторика, музи-
калният изследовател Теодор Адорно счита Витолд Лютославски. Ето как 
Адорно преценява това явление:

“Композиционният метод на Лютославски не съдържа нищо “случайно” 
/alea/, а само игриво /improvosio/” /1, с. 272/.

Лютославски смята, че „не трябва въвеждането на елемента „случай-
ност“ в музиката непременно да измени нейния характер“ /3, с.195/. На прак-
тика контролираната алеаторика обогатява изразните средства, без да проме-
ня радикално характера на музиката и без да толерира възникването на звуко-
ви явления, изненадващи дори самия композитор (явление, което се счита за 
нормално при метода на абсолютната алеаторика).

За клавирните алеаторични творби на ХХ век е напълно приложимо оп-
ределението на Майер-Ейслер:

„Алеаторични се наричат процесите, чиито ход е твърдо установен в 
общи черти, но зависят от случайността в подробностите“ /3, с.196/.

Едно от най-интересните специфични алеаторни проявления е т.н. „тех-
ника на модела“. В тези клавирни пиеси обикновено творбата е разделена на 
модели – т.е. основната конструктивна единица в творбата представлява мо-
делът, носещ разнообразно структурно, интонационно и образно проявление. 
Всеки модел е организиран като звуково-височинен комплекс, който не ви-
наги е завършено музикално построение. Той има определена продължител-
ност, която е посочена точно или приблизително от композитора. Дадената 
структура се повтаря няколко пъти в зависимост от продължителността на 
самия модел, посочения брой на повторенията или оказаното време. Понякога 
авторите означават моделите допълнително и с цифри за по-голяма яснота и 
разчлененост на музикалното изложение.

Техниката на модела е типична проява на „сегментната алеаторика“. Тя 
внася елемент на мобилност в структурирането, но в същото време не е преч-
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ка за изграждането на цялостната форма на произведението като последова-
телност от крупни дялове и в този смисъл дава възможност на композитора 
напълно да фиксира цялостната архитектоника. Използването на модели дава 
особена перспективност в изграждането на вариантно-метаморфозен тип раз-
витие, както и на отворени структури. Методът не е в конфликт с цялостния 
композиционен замисъл и дава възможност за реализацията на авторовите 
идеи както в малки, така и в крупни музикални форми.

Спецификата на алеаториката с присъщите ѝ мобилни структури изис-
ква съчетанието ѝ с друг вид композиционна техника. В много от клавирните 
пиеси на ХХ век алеаторните ефекти са реализирани на базата на додекафо-
ничния принцип на развитие.

Додекафонията или „сериалната музика“ със своите изключително 
строги правила, с полифоничните закони на музикалното изложение, с огра-
ниченията на 12-тоновата серия, от която израства цялото музикално изложе-
ние, е много подходяща база за изявата на алеаторичните ефекти.

Сериално-алеаторичният принцип на организация на звуковия матери-
ал е като че ли най-широко срещаната комбинация на композиционни техни-
ки в музиката за пиано на ХХ век. Тази симбиоза се утвърждава като чудесно 
съчетание на две противоположности, които сякаш взаимно се предполагат 
и обогатяват. Алеаториката в додекафоничните клавирни произведения има 
по-скоро характер на отделен похват на звуковата организация, която създа-
ва по-голяма ефирност на музикалното изложение и прави всяко изпълнение 
уникално музикално явление.

Алеаторните елементи в клавирните произведения се отнасят предимно 
до формата. В тях се срещаме с това явление, което Лютославски нарича „але-
аторика на нотния текст“ или „алеаторика на формите“ /66, с.196/. Нейната 
най-важна харектеристика се състои в това, че формалните елементи са изця-
ло композирани от автора, но на пианиста се дава пълната свобода да избере 
реда, по който ще ги интерпретира пред публика. Композиторът предоставя 
на изпълнителя да избере собствен вариант за логичното развитие на обра-
зите, който е най-близък до неговия натюрел и мисловност. Това превръща до 
голяма степен задачата за структуриране на формата и логическото ѝ разви-
тие от композиторска в изпълнителска задача за пианиста – от него зависят и 
пропорциите, и продължителността на произведението като цяло, а също и на 
отделните му дялове и/или части. Това дава възможност за голямо многообра-
зие и всяко ново изпълнение показва творбата в нова светлина.

Ефектът на така наречената „композиционнна алеаторика“ е много ин-
тересен и широко използван в додекафоничните клавирни творби на ХХ век.

Друг вид често използван прийом е алеаториката на отделните елемен-
ти. Елементът на „случайност“ засяга например абсолютната продължител-
ност на тоновите трайности. Нотните стойности, фиксирани от композитора в 
партитурата, можем да наречем „условни“, тъй като всъщност на изпълнителя 
се предоставя определянето на точната им трайност. Най-често срещаме това 
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явление в безмензурните епизоди. Но то се явява и в мензурираните пиеси и 
се отнася най-вече до тоновете и съзвучията, които имат ролята на завършва-
щи музикалната мисъл. Колко реално във времето ще звучат те в концертната 
зала, е изцяло въпрос на интерпретация – само пианистът може да определи 
продължителнистта на отделния звук или звукосъчетание и това е още една 
предпоставка за обновяването на всяка пиеса при всяко изпълнение (практи-
чески дори един и същ изпълнител никога не може, нито се стреми, да изпъл-
ни една и съща музикална творба по един и същ начин). Така дори самият той 
не знае каква реална звукова картина ще пресъздаде в концертната зала, което 
прави и неговата работа по-интересна и вълнуваща. Това явление донася на 
публиката още по-неочаквани преживявания и превръща всеки миг на въз-
приемането в уникало преживяване.

Друг вид елемент на „случайност“ в клавирните творби от ХХ век сре-
щаме в моментите, които изискват задържане на звука. Композиторите обик-
новено отбелязват: „докато отзвучи“, а пианистът избира подходящия момент 
да вдигне ръцете си от пианото, като това неминуемо зависи и от качествата на 
инструмента, както и акустиката на концертната зала.

„Случайност“ има и при клъстерната техника. Самата специфика на 
клъстерите предполага условното, приблизителното им обозначение. В най-
прецизно изписаните клавирни партитури можем да открием отбелязани гра-
ниците на съзвучието и това е възможно най-точното обозначение на звуко-
съчетанието. Реалните тонове, които прозвучават при изпълненията са винаги 
различни и това е още един момент, който не може да бъде предвиден, защото 
се случва отново директно в момента на изпълнението.

Алеаториката и додекафонията са две нови, модернистични компози-
ционни техники на ХХ век, които се съчетават перфектно в клавирните твор-
би на талантливите композитори. Додекафонията със своята прецизност, точ-
ност и строгост на правилата, присъщи на полифоничната музика и алеатори-
ката със своята свобода, игривост и експерименталност, живеят в интересна 
симбиоза в клавирната музика на ХХ век и разкриват невероятните възмож-
ности на музикалните творби да бъдат интерпретирани по уникален начин 
при всяка своя звукова реализация, при всяка своя среща с публиката.
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ВЪЗГЛЕДИТЕ НА МАРК ФАБИЙ КВИНТИЛИАН  
ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО
Наталия И. Витанова

VIEWS OF MARK FABIO QUINTILIAN EDUCATION
Natalia I. Vitanova

ABSTRACT: This article presents the views of Quintilian education. They are 
reflected in his most important work „Institutio oratoria“.
KEYWORDS: Quintilian, orator, rhetoric, teachers

Изследването е финансирано по проект № РД – 08-297/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Квинтилиан (Marcus Fabius Quintilianus – 35/42 – 95/118) е последният 
велик античен теоретик, един от най-бележитите римски педагози, пи сател, 
който синтезира опита на гръцките и римските оратори и теоретици по крас-
норечие, учител, изявен оратор. Наричат го „втория Цицерон“.

Възгледите си за образованието Квинтилиан отразява в най-значимото 
си про изведение “Обучението на оратора” – първият специализиран труд по 
пе дагогика, в който са заложени основите на дидактиката и методиката. Това 
съ чинение се състои от 12 книги, като за педагогиката са важни първите две 
и по след ната, в които той пише за образованието. „Трактатът разработва де-
тайлно всички въпроси, свързани както с детето и неговото възпитание и обу-
чение, така и с проблемите на съдебното красноречие, видовете речи, езика 
и стила на речта, методиката за подготовка на устното публично изказване и 
неговото произнасяне. Последната книга е посветена изцяло на оратора – ка-
къв трябва да бъде и как да постигне успех и признание“ (Павлов,Тоцева, 2000: 
18–19; Тоцева, 2006: 25–26).

Разсъждавайки върху природата на човека, Квитилиан изразява увере-
ност в положителните основи на човешката натура. Смята, че „наистина тъ-
пите и невъзприемчиви хора“ се раждат рядко и поради тази причина те са 
твърде малко. Според него „разумът, възприемчивостта и способностите на 
човека са дадени от природата, а възпитанието е това, което ще ги развие“ 
(Люлюшев и др., 1996: 51; Люлюшев и др., 1998: 30). Справянето с лошите на-
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клонности е задача на образованието. Убеден е, че в основата на постиженията 
и успеха е трудолюбието. „Няма да се намери такъв, който с трудолюбие да не е 
постигнал нещо“ – пише Квинтилиан (Квинтилиан, 1999: 35). За да се постиг-
нат добри резултати, Квинтилиан смята, че трябва да се съчетаят природната 
доброта и възпитанието.

Той е за общодостъпно образование, вярвайки че всички деца (момчета) 
на римските граждани са достойни да получат образование. Образованието, 
според него, трябва да е полезно за обществото. Това изисква сериозна подго-
товка на младия човек да изпълнява своите граждански задължения. Идеалът 
на Квинтилиан за човека гражданин е атинският политически деец Перикъл.

Целта на образованието според Квин тилиан е ораторът, на който е при-
съща добродетелта, тъй като чрез нея чо век се доближава до бога. „Аз не само 
твърдя, че този, който за мен е оратор, „трябва да бъде добър човек“, но той 
изобщо не ще стане оратор, ако не е добър човек… Прибави и това, че разумът 
не може да се занимава с прекрасното занимание красноречие, ако не бъде 
свободен от всякакви пороци. Това е, защото, първо, в едно и също сърце не 
съжителстват честното с позорното; не е възможно за един и същ ум да мисли 
едновременно най-хубави и най-лоши неща, както не е възможно за един и 
същ човек да бъде и добър, и лош; второ, и поради тази причина, че заета с 
толкова важни неща мисълта трябва да бъде освободена от всякакви други 
грижи, дори и най-невинните … Следователно никога един лош човек не може 
да бъде съвършен оратор, защото не е съвършено това, от което има друго по-
добро“ – пише той (Квинтилиан, 1999: 775 – 776). Ораторът е „морална лич-
ност, която съчетава умението да говори със способността да разсъждава и 
със съзнанието за дълг“ (Чакъров, 1981: 216). В книга XІІ Квинтилиан пише, 
че оратор може да стане само високонравствен и добре образован човек. Спо-
ред него, ораторът не може да се разбира извън границите на добродетелта. И 
независимо, че тя получава някои подтици от самата природа, може да бъде 
усъвършенствана с наука. „Ораторът преди всичко трябва да усъвършенства 
своите нрави чрез занимания, а науката му трябва за да обхваща всичко чест-
но и справедливо, без които никой не може да бъде нито добър човек, нито 
опитен в говоренето“ (Квинтилиан, 1999: 784). „Велик хуманист в жестоката, 
макар и велика, епоха на императорите, той ратува за „добрия човек, опитен в 
говоренето“, за „добрия човек, който ще бъде истински оратор“ (Пенчев, 1993: 
27). Неговият идеал за оратор е Цицерон. „… Често съм казвал и ще казвам: 
„Цицерон е съвършен оратор“ …, а тези определения не се дават никому дру-
гиму освен на съвършено мъдрия. В лицето на Марк Тулий Цицерон ние има-
ме … един универсален гений във всички видове красноречие, от които ние се 
възхищаваме поотделно“ (Квинтилиан, 1999: 778, 813).

В книга първа, глава втора в „Обучението на оратора“ Квинтилиан за-
дава въпроса: „Вкъщи или в училище е по-полезно да се учат децата?“. Според 
него общественото (училищното) образование има повече достойнства от ин-
дивидуалното (домашното). Противопоставя се на разпространеното по това 
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време мнение, че в „училищата се развалят нравите. Действително понякога е 
така, но нравите се покваряват и вкъщи“ – пише Квинитилиан (Квинтилиан, 
1999:43). Съществуват много примери в подкрепа на едното и другото твърде-
ние. Квинитилиан смята, че разликата се състои „в природата на всеки и в гри-
жата за възпитанието“. Предпочита „пред мрака и усамотението (вкъщи – б.м.) 
блясъка на събраните на едно място (в училище – б.м.) непокварени деца“ Спо-
ред него в училище бъдещият оратор трябва да привикне да живее сред много 
хора, да не се бои от тях и „да не линее в усамотен като сянка живот“, да свикне с 
публичността и да се приучи от малък да не се страхува от нея. Неговата мисъл 
следва да се активизира и да се поддържа в напрежение; „а в такива усамотения 
тя или започва да крее и като в сянка поръждавява, или пък обратното, започва 
да се възгордява от празно самомнение; защото по силата на необходимостта, 
който не се сравнява с никого, винаги надценява себе си.“ В къщи детето нау-
чава това, което се преподава само на него, а в училище то има възможност да 
научи и това, което се преподава и на другите деца (Квинтилиан, 1999:43 – 47). 
Предпочита училищното обучение пред домашното, защото децата се обуча-
ват в конкурентна среда с налични съревнователни моменти. В училище детето 
си взаимодейства със своите другари, чувства тяхната подкрепа, става смело, 
осъзнава своите възможности и сили и се доближава все повече до главната 
цел – да господства над самия себе си. Умът изисква постоянно стимулиране и 
вълнение, а заобиколено от другите деца, детето първо иска да им подражава, а 
след това и да ги надмине.

Отчита важността на приятелската среда за формиране на детето, как-
то по отношение на нравствеността, така и по отношение на формирането на 
речта му. Приятелските връзки в училище Квинитилиан смята за най-скъпите 
и топлите, тъй като те не се основават на материален интерес. Високо цени учи-
лище, което представя в миниатюра самия живот и подготвя ученика за него.

Както за Конфуций и Аристотел, и за Квинтилиан образованието на 
оратора е перманентен процес, започващ още от ражда нето. Отначало възпи-
танието и обучението са задължение на семейството, след това образованието 
продължава в граматическото училище и завършва в реторическото.

Квинтилиан критикува семейното възпитание на висшите кръгове на 
римското общество, където децата се допускат на пиршества и стават свиде-
тели на неблагопристойното поведение на възрастните. Осъжда родителите, 
които угаждат на децата си и подценяват значението на детството за развитие-
то на човешката личност.

Като отчита възпитателното значение на средата, той предявава високи 
изсквания към всички, които са свързани с отглеждането и възпитанието на 
детето. Според него бащата и майката трябва да бъдат просветени, тъй като 
оказват влияние не само при формиране на характера на детето, но и чрез сво-
ята реч влияят за формиране на речта му. В книга първа Квинтилиан подчер-
тава отговорността на родителите за възпитанието на сина им, важността на 
избора на възпитатели, необходимостта да се насърчават добрите навици, да 
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учат децата не само на латински, а и на гръцки и да дават „храна“ за ума на 
детето. Колкото до робите, Квинтилиан мисли, че те трябва да са добре обра-
зовани или да осъзнават, че не са достатъчно образовани, за да не насаждат 
невежеството си на детето.

Квинтилиан предявява определени изисквания към дойките, които се 
грижат за децата. В този контекст той пише – „без съмнение най-важно е изис-
кването за тяхната нравственост, но те трябва и правилно да говорят, защото 
детето най-напред тях ще чуе и ще се опитва да се изразява с техните думи… 
Лошите привички се задържат много по-упорито, а добрите лесно се променят 
в по-лоши…Следователно дори докато е още дете, човек не бива да привиква 
на говор, от който ще трябва да се отучва“. Препоръчва, ако децата не могат да 
имат такива дойки, поне да имат един постоянен педагог, добре знаещ езика. 
Неговата задача е да поправя допуснатите от дойката грешки и да не позволява 
тези грешки да се утвърждават (Квинтилиан, 1999: 36).

Той е на мнение, че детето има големи възможности за развитие. Рим-
ският мислител придава съществено значение на природните дадености на 
детето, високо цени вродените му способности и не се съмнява, че степента 
на способностите може да се определи още в ранна детска възраст. Първите 
признаци на умствените способности на детето са паметта, възприемчивост-
та, ранния стремеж към подражание. Вярва, че по природа децата имат всич-
ки физически и духовни заложби успешно да придобият знания и да получат 
необходимото образование. Детските години са сензитивен период в развити-
ето на човека и той трябва да се използва пълноценно. „Ние някак си естест-
вено помним най-дълго това, което сме възприемали на младини, също как-
то мирисът, с който си напоил новите съдове, трае най-дълго“ (Квинтилиан, 
1982:42). Смята, че през първите години децата не трябва „да бъдат принужда-
вани веднага към напрегнато учене и да се изсква от тях пълна натовареност. 
Ще трябва преди всичко да се внимава детето да не намрази учебните занима-
ния, преди да ги е обикнало, и дълго след детските години да не се плаши от 
изживените веднъж огорчения“ (Квинтилиан, 1999: 39).

През периода на ранното детство за физическото развитие са подходя-
щи „заниманията с физкултура за оформяне на походката и движенията, но с 
тях според Квинтилиан не трябва да се прекалява“ (Атанасова, 1996: 17).

За да се постигне положително отношение към ученето, е „необходимо 
преходът към сериозните занимания да се извърши постепенно под формата на 
игра“ (Атанасова, 1996: 18). Идеята за забавно обучение датира от векове. Още 
древногръцкият философ Платон през ІV в.пр.н.е. препоръчва да се обучават 
“момчетата на науките не с насилие, а като че играят…“ (Платон, 1975: 354). 
Той е прозрял потребността на децата от игра и забавление (Платон, 1972: 271). 
Тази идея се подкрепя и от Квинтилиан, който „изисква процесът на обучение 
да е естествен и радостен…“ (Пискунов, 2001: 43). С цел формиране на положи-
телно емоционално отношение на детето към учебните занимания римският 
учител съветва: „Нека учението бъде игра и детето да бъде подканвано, похва-
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лявано, да се радва, когато знае; понякога, когато то не желае, да бъде обучава-
но с друго дете, на което то да завижда, да се състезава с другите ученици и да 
смята, че то по-често е победителят; да се поощрява само с награди, които тази 
възраст приема“ (Квинтилиан, 1999:39; 1982:44). „Има и полезни игри – пише 
той, – които изострят ума на децата, например когато те се надпреварват да 
отговарят подред на поставените им различни въпроси“ (Квинтилиан, 1982:54; 
1999:50). Според него в играта по естествен начин се разкриват „нравите“ на 
децата. Играта може да бъде не само средство за отмора между сериозните за-
нятия, а и метод на обучение. Предлага включването на състезание между уче-
ниците като игрова задача, която да стимулира познавателната им активност. 
„Първенството в класа не се определяше веднъж завинаги. Тринадесетият ден 
на всеки месец даваше вазможност на победения да участва в ново състезание. 
Така нито първият по успех занемаряваше старанията си, а и мъката подтик-
ваше победения да отстрани срама… това създаваше у нас по-силни стимули 
към заниманията по говор, отколкото подтикването на учителите, надзорът на 
педагозите и обещанията на родителите“ (Квинтилиан, 1982:47). Квинтилиан 
препоръчва въвеждането в начална грамотност да се извършва чрез игри с бук-
ви, направени от слонова кост или друг материал, приятен за гледане и пипане.

Дава редица указания за развитието на речта на детето през първите 
години от живота му. Пе риодът на ранното детство (от 5 до 7 години) е много 
важен за подготовката на ора тора. На тези първи години е отредена основната 
задача: да се формира речта на детето по отношение на нейната правилност, 
произношение и изразителност. Той смята, че много хора не прозират „колко 
много сила има в природата на човешкия ум“. Това в голяма степен се отна-
ся за детската възраст, по време на която умората е най-малка, а „умовете са 
по-схватливи преди да възмъжеят; това се вижда от следното доказателство: 
в продължение само на две години от момента, когато са могли да произнасят 
правилно думите, без някой да настоява, децата вече говорят почти всичко…“ 
(Квинтилиан, 1982:104 – 108).

Обу чението започва с изучаването на гръцки език, тъй като латински-
ят се усво я ва по естествен път чрез непосредствените разговори във всекид-
невното общу ване. „Предпочитам детето да започне с гръцки език, защото 
и без да искаме ние, то възприема латински, говорен от повечето хора у нас. 
Едновременно с това трябва по-напред да изучава гръцки знания, откъдето 
са дошли и нашите“ (Квинтилиан, 1999:36). По-късно двата езика се изучават 
паралелно. “По-добре е да се захване по-напред с гръцки език, а нататък двата 
езика ще имат един и същ път“.

„…Веднага след гръцки трябва да следва латински и нататък бързо да 
вървят заедно. Така ще стане, че като полагаме еднакви грижи и за двата ези-
ка, те няма да си пречат един на друг“ (Квинтилиан, 1999:52; 1999:36). По този 
начин се осъществява пропедевтика за граматическото училище, където се 
изучава гръцка и латинска граматика. Идеята на Квинитилиан за ранно чуж-
доезиково обучение на детето е иновативна за времето си.
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Подготовката на детето за училище трябва да започне преди седмата го-

дина и тя, според Квинтилиан, е свързана с бързото четене и бързото и кра-
сиво писане. За него щом детето може да възприема етични правила, значи е 
в състояние да усвои и елементарни знания. Той пише „… колкото от време-
то е използвано в детска възраст, то е печалба за юношеската“ (Квинтилиан, 
1982:44).

Четенето е свърз ано не само с наименованието на буквите, но и с техни-
те графични сим во ли. Децата се научават да пишат, като използват специални 
плочки, върху които са издълбани буквите. Плъзгайки писалките по следите, 
те усвояват графичните зна ци и формират у себе си умения за правилно писане 
(без да е необходимо да се управляват ръцете). След като усвоят буквите, децата 
пишат думи и изречения, кои то са с нравствено-поучителен характер – „най-
напред като млади умове и усвояващи задълбочено всяко нещо, което ще за-
седне у тях още необразовани и незнаещи всичко, те трябва да изучават не само 
това, което е красноречиво, но повече онова, което е нравствено поучително“ 
(Квинтилиан, 1999:86). Препоръчва за упражненията по писане да се използват 
стихове, които да служат и като средство за нравствено възпитание: „… бих 
пожелал тези стихове, които ще се предлагат за подражаване при писането, да 
не съдържат безполезни мисли, а да им напомнят нещо достойно. Помненето 
им трае до старост и запечатало се в младата детска душа, ще бъде от полза за 
нравите му“ (Квинтилиан, 1982:47).

Квинтилиан е на мнение, че и тези, които говорят, и тези, които пишат, 
трябва да спазват известни правила. “Речта се основава на правила, на старин-
ността, на авторитета и на навика. Правилата се извеждат главно от аналогия-
та, а понякога и от етимологията“ (Квинтилиан, 1999:72). Това, което гърците 
наричат ортография (правила за писане), за Квинтилиан е „наука за правилно 
писане“. Същността на тази наука, е не да се знае от кои букви се състои всяка 
сричка, а „тя (науката – б.м.) проявява цялата си тънкост – според него – при 
колебливи случаи: например съвсем безсмислено е да се поставя знак за дъл-
жина върху всички дълги срички, защото повечето са ясни от самата приро-
да на думата; но знакът за дължина е необходим, когато една и съща буква 
придава различен смисъл на думата според това дали е кратка, или дълга: на-
пример дали malus означава ябълково дърво или лош, се различава по знака 
за дължина …“ (Квинтилиан, 1999:81). Задължение на учителя е да отстрани 
недостатъците в говора на детето, да изисква от него „всички букви да бъ-
дат произнасяни със собствените им звукове“, а думите да бъдат „изразявани 
ясно“ (Квинтилиан, 1999:101).

Изборът на четива е много важен за Квинтилиан. Препоръчва непосред-
ствено след приказките на бавачките учениците да се научат да разказват на 
„чист език и без преувеличение“ басните на Езоп, „а след това да ги излагат пис-
мено със същата простота“. В началото учениците трябва да могат да превръщат 
стиховете в проза, после да ги тълкуват, като променят думите и накрая да ги 
изменят, като ги перефразират. Допуска на места някои неща да се съкращават 
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или разкрасяват, при условие че се спазва точният смисъл у поета. „Ученик, кой-
то върши добре тази работа, мъчна дори за усъвършенствалите се учители, ще 
бъде в състояние да научи всяко друго нещо“. Предлага да се изучават Омир и 
Вергилий, „макар за разбирането на техните добри качества да е нужен по-зрял 
ум … тези автори – според него – трябва да бъдат четени многократно, защото 
духът ще се издигне до възвишеността на героическата песен, ще черпи вдъхно-
вение от величието на сюжетите и ще се изпълва с най-добри мисли“. Като по-
лезни четива посочва трагедиите и някои лирически произведения, „ако между 
тях се подбират не само авторите, но и местата от произведенията им“, тъй като 
у гърците например има „прекалена волност“. Елегията (особено любовната) по 
възможност трябва да се избягва, или ако това е невъзможно, да се остави за по-
зрялата възраст. Колкото до комедията, според Квинитилиан, тя „може много 
да способства при изучаването на красноречието, понеже засяга всякакви лица 
и чувства“. Но „комическите автори“ трябва да се четат след като учениците 
„укрепнат в добрите и здрави нрави“. Не изключва и латинските автори, които 
също могат да допринесат някаква полза – преди всичко те дават богатство на 
думи. „Учениците трябва да четат онова, което храни най-вече ума и възвишава 
духа; а за другите неща, които се отнасят само до ерудицията, дългият живот ще 
даде време … любовта към граматиката и навикът за четене не се ограничават с 
годините в училището, а продължават през целия живот“ (Квинтилиан, 1999:86-
90). Подобно но Платон и Аристотел, селекцията на четивата, която предлага 
Квинтилиан, по своята същност е педагогически подбор.

След обучението по четене и писане следва граматиката. Според рим-
ския учител „граматиката съдържа в себе си повече, отколкото изглежда на 
пръв поглед; защото начинът на писане е свързан с говоренето, а правилното 
четене предшества тълкуването на поетите, а всичко това е свързано с крити-
ката“ (Квинтилиан, 1999:52). Граматиката е важна за него, тъй като е основата 
на бъдещия оратор, и ако липсва, всичко което се надгражда, ще рухне. Тя 
започва с изучаването на звуковете, след което се преминава към сричките 
и думите. После учителят трябва да разгледа колко и кои са частите на реч-
та. Децата следва да знаят да скланят имената и да спрягат глаголите. Обръща 
внимание на качествата на речта. Според него е необходимо всяка реч да при-
тежава три добри качества:

• да бъде правилна;
• да бъде ясна;
• да бъде украсена (т.е. да се говори уместно и подходящо).
Учителят следва да проверява предписанията за правилното говорене, 

тъй като те са първата част на граматиката. „Тези предписания се изразяват 
или чрез отделни думи или чрез свързване на много думи … като трябва да се 
избягват неправилното произношение и неправилното граматическо свързва-
не, т.е. варваризма и солецизма“ (Квинтилиан, 1999:58 – 59).

Учебното съ дър жа ние в граматическото училище, според Квинитили-
ан, се допълва от т.нар. спомагателни науки, на които трябва да се обучават 
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учениците, преди да се „предоставят на ретора“. Учениците следва да изучават 
музика, ге о мет рия и актьорско майсторство (мимики, жестове, интонация). 
Така се получава онзи кръг от знания, които гърците наричат общо образова-
ние (енкиклиос пайдея), „защото има и други дисциплини, към изучаването 
на които трябва да се пристъпи почти в една и съща възраст“. Спомагателните 
науки няма да създадат оратор, който да бъде мъдър, но ще помагат ораторът 
да стане съвършен. „Тези знания, макар да не се показват и проявяват в речта, 
все пак добавят скрита сила и се чувстват дори и мълчаливи“ (Квинтилиан, 
1999:91 – 92).

Защо музиката е необходима на оратора? Защото според римския мис-
лител музиката се състои от две части – „едната се отнася до гласа, а другата 
до движенията на тялото; и за двете се изисква подходящ ритъм или такт“. 
Ритъмът на тялото се свързва с жестикулирането, ритъмът на гласа – с раз-
положението на думите, а пеенето и звуковете – с промените на гласа, които 
изобилстват в една ораторска реч. „При речта напрежението, понижаването 
и извиването на гласа служат за възбуждане на силни чувства у слушателите“. 
С един ритъм на разположението на думите и на гласа може да се предизвика 
възбуда, а с друг – състрадание – пише Квинитилиан. Независимо че доста-
тъчно ясно изразява своето одобрение към музиката, той открито заявява, че 
не препоръчва музиката (по негово време) по сцените, „която е изнежена и 
начупена с безсрамни ритми, която унищожава не малка част от предишната 
мъжествена сила“, а препоръчва музиката, „с която са се прославяли храбрите 
подвизи и която самите храбреци са пели, … музика, която може да възбужда 
и да укротява чувствата“. Съветва „почтените девойки“ да не отказват да сви-
рят на музикални инструменти (Квинтилиан, 1999:95 – 97). Това е единствени-
ят коментар, който Квинтилиан прави по отношение на обучението на жената.

Геометрията е полезна, защото от нея произтичат най-силните доказа-
телства, „а какво повече търси речта, отколкото доказателства“. Чрез своя ме-
тод геометрията открива „лъжливото между правдоподобните неща“. Същата 
тази геометрия – пише Квинитилиан – „се издига до положение на наука за 
света“, защото тя използва числата за точно определените движения на звез-
дите, от нея се научава, че нищо в света не е безредно и случайно. При изясня-
ването на много трудни въпроси, обикновено се прибягва до геометрични до-
казателства. „Ораторът, ако трябва да говори за всякакви неща, … то по никой 
начин не може да бъде оратор без геометрията“ (Квинтилиан, 1999:98 – 100).

Квинтилиан смята, че добрият оратор трябва да усвои „изкуството на 
актьора“, но същевременно да бъде „много далеч от театралния маниер“ – да 
не прекалява с движенията на лицето и ръцете и с „ходенето насам-натам“. 
Ораторът следва да учи от актьора „как да разказва, с какъв авторитет да 
убеждава, с каква модулация на гласа се възбужда гняв, какво извиване на гла-
са подхожда за изразяване на съжаление“. Обръща внимание на невербална-
та комуникация. Необходимо е жестовете да съответстват на гласа, а изразът 
на лицето на жеста. Ораторът трябва да гледа напред, устата да не се отваря 
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прекомерно и да не се криви, „лицето да не се вдига нагоре, очите да не бъдат 
впити в земята, шията да не се извива на която и да е страна, защото в мимика-
та на челото се правят също най-разнообразни грешки“ например, при всяко 
напрежение на гласа да се повдигат нагоре, да се свиват или да се раздалечават 
веждите. Необходимо е раменете да са изправени, „ръцете да не се държат не-
пристойно и непохватно“, стойката да е подходяща, „при пристъпване напред 
да няма несръчност“, главата и очите да следват наклона на тялото. Жестику-
лирането на оратора не трябва да прилича на танцуване, а по-скоро, Квинити-
лиан го свързва с грациозността на движенията (Квинтилиан, 1999:101 – 104).

В училищата за красноречие граматическото и ораторското обучение са 
тяс но свързани. В тях приоритет има изучаването на историята – „реторът 
трябва да започне с историята, а тя е толкова по-силна, колкото е по-вярна … 
Наистина никъде не ще се намерят повече и по-велики примери, отколкото 
в летописите на нашата отечествена история… От този именно източник, … 
той (ораторът – б.м.) трябва да черпи справедливост, оттук да заимства сво-
бодно както в съдебните дела, така и в съвещателните събрания; защото не ще 
бъде съвършен оратор онзи, който не знае и не се осмелява да говори честно“ 
(Квинтилиан, 1999:119,791). При разглежд а не то на историческите и оратор-
ските произведения, според Квинтилиан, трябва да се обръща внимание не 
само върху техните стойностни качества, а и върху тех ните недостатъци.

Подготовката на оратора трябва да завърши с изучаването на филосо-
фия и реторика. Римският писател е на мнение, че философията се дели на 
три части: физика, етика и логика. Всяка една от тези части е необходима за 
образованието на оратора. Логиката е необходима за да знае характерните 
особености на всяка дума и да обяснява недвусмислените, да разплита раз-
бърканите, да ръзсъждава за лъжливото, да съкращава и да разширява, което 
желае, защото той „трябва не само да наставлява, но също и да трогва, и да 
радва слушателите си, а за това е нужна стремителност, сила и красота“. Нра-
воучителната част или етиката е изцяло подходяща за оратора, защото почти 
няма дело, „поне в една част на което да не се намери необходимият повод за 
разглеждане на справедливото и доброто“, т.е. не може да има истинска реч 
без нравоучителна част. Физиката е „по-богата от другите за упражняване в 
красноречие, с колкото по-голяма възвишеност трябва да се говори за божест-
вените неща, отколкото за човешките, включва и цялата нравоучителна част“ 
(Квинтилиан, 1999:787 – 788).

Според Квинтилиан реториката може да се раздели така: „за науката, 
за оратора и за самата реч“. Науката обхваща теорията, „това значи: знанието 
добре да се говори“. Ораторът е субектът, който усвоява тази наука, т.е. „авто-
рът, чиято цел е добре да говори“. Самата реч е произведението, което създава 
ораторът, т.е. „хубавата реч“. Квинтилиан вярва, че целта на реториката не е 
само да убеждава, защото „убеждават също и парите, и влиянието, и авторите-
тът на говорещия, и достойнството, и накрая дори един поглед само без думи, 
чрез който припомнят услуги към някого, или някакво натъжено лице, или 
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пък една красива външност, диктува решението“. Реториката според него не 
е и само сила да се убеждава със слово, защото „убеждават чрез говорене или 
довеждат до това, което искат, и други, например прелъстителки, ласкатели 
и развратници …“. Тя е „наука да се говори добре; защото след като е открил 
най-доброто, който търси друго, желае по-лошото“. Следователно, щом рето-
риката е „наука за говорене добре“ и ораторът е преди всичко добър човек, то 
реториката е полезна наука., тъй като чрез нея добрият човек може „да защи-
тава приятели, да ръководи със съвети сената и народа, да води войската там, 
където желае; …“ (Квинтилиан, 1999:146 – 157).

На въпроса дали реториката е наука и на нападките, че реториката се 
съгласява с лъжи, че няма собствена материя и противоречи на самата себе си, 
Квинтилиан отговаря: „реториката не предписва никога това, което не трябва 
да се каже, нито предписва противното, но само онова, което трябва да се каже 
при всеки процес. Невинаги обаче макар и твърде често, истината ще трябва 
да се съблюдава; но понякога всеобщата полза изисква да се защитават също 
лъжливи неща“. Убеден е, че всеки истински оратор, т.е. добър човек, няма да 
използва лъжи за лоши каузи. „Ораторството е върхът на образованието, но 
добър оратор може да бъде само добродетелният човек и няма нищо по-по-
губно от това, ако ораторството служи на злото“ (Шишкин, 1938:35). Споде-
ля мнението на Цицерон, че „реториката е наука за говорене добре, но добре 
да говори знае само ораторът“ и допълва, че „предмет на реториката са всич-
ки неща, каквито и да са те, за които ще и се наложи да говори“ (Квинтилиан, 
1999:163 – 170). Позицията на Квинтилиан е, че за да може да говори уместно, 
истиниският оратор трябва да познава и владее не само всички родове, видове 
и разновидности на речта, а и стиловете на езиковото и говорното изпълнение.

За Квинитилиан ораторът е човек, който след време следва да се заеме 
с ръководството на държавата. Поради тази причина той трябва да познава 
гражданското право, нравите и религиозните обреди на държавата. Ораторът 
следва да разчита при делата „не само на своето мощно и високо говорене, но и 
на всичко, което ще бъде полезно“. „Сигурното право“, за него, се позовава или 
на писмен текст, или на обичаите. „Правата, които са записани или основани 
на обществените обичаи, не създават никаква трудност; задачата тук е те да се 
познават, а не да се откриват отново“ (Квинтилиан, 1999:791 – 793).

Обучението, което предлага Квинтилиан, се осъществява по пътя на индук-
цията – от простото към сложното, на основата на работата на паметта. За трени-
рането на паметта, която е най-силна и чиста в детската възраст, той препоръчва 
наизустяването на избра ни пасажи от текстове и мисли на мъдри и велики хора, 
предимно поети, „защото запознаването с тях е по-приятно за малките.“ Ученикът 
възпроизвежда тези пасажи ясно. Застава прав, все едно произнася реч, като по 
този начин „упражнява едновременно гласа си и паметта си“ (Квинтилиан, 1982:47; 
Квинтилиан, 1999:103). Предлага редица техники с мнемоничен характер за разви-
тие на точността на паметта (например, реално или въображаемо, пространство се 
дели на няколко десетки места за запаметяване) (Кудаев, Апиш, 2008:42).
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По отношение на метода на обучение, „Квинитилиан препоръчва три 

последователни стадия: подражаване, теоретическо упътване и упражнения, 
при което отдава особено значение на последното“ (Медински, 1950:38). „На-
истина упражняването е най-силното средство в ученето“ – пише Квинитили-
ан (Квинтилиан, 1999:159).

Той изисква в процеса на обучение учителят да се съобразява с индви-
дуалните способности и особености на учениците. „С право се смята за по-
ложително качество на преподавателя, ако той открие грижливо и сполучли-
во у дадените му за обучение ученици различните им способности и разбере 
към какво всекиго най-вече го тегли природата му.“ „… Самият учител, ако 
предпочита ползата пред амбицията, защото ще работи с неизявени способ-
ности, трябва да не претоварва все още слабите ученици, но да се съобразява 
със силите им и да слиза до разбирането на слушателя. Защото както малките 
съдове с тясно гърло връщат обратно навън наливаното в тях голямо количе-
ство течност, а се напълват, като у тях се налива малко по малко или на капки, 
така трябва да се внимава доколко може да възприеме умът на децата“ – пише 
той, – мъдрият и знаещ учител трябва „да слиза до нивото на учещия се, както 
някой, който много бърза, ако върви с малко дете, трябва да му подава ръка, 
да намалява крачките си, да не изпреварва повече, отколкото може неговият 
малък спътник“ (Квинтилиан, 1999:113,48,116). За него е важно, когато на учи-
теля е поверено детето, той „да разбере неговите природни способности“. В 
зависимост от тях учителят решава как и на какво да обучава ученика. „Един 
е по-надежден в историята, друг пише стихове, трети ще бъде по-полезен в 
изучаването на правото, а някои може би трябва да се пратят на село“. Обръща 
внимание на паметта, която „има две свойства: лесно да възприема и вярно да 
помни“ и подражанието, което е близко да паметта и е „признак на схватлива 
природа“. Квинтилиан съветва напълно да се избягват следните две неща: пър-
во, учителят да не настоява детето да прави това, което не може; второ, да не го 
„отвърне“ от това, което то прави най-добре и да го насочва към това, за което 
то съвсем не е годно (Квинтилиан, 1999:49,134).

В процеса на обучение интелектуалните занимания трябва да се редуват 
с почивка. „На всички трябва да се дава почивка, защото няма нещо, което да 
издържи непрекъснат труд … отпочинали и възстановени, децата влагат по-
вече сили в учението, и проявяват по-бодър дух, който почти винаги се проти-
вопоставя на принудата“ (Квинтилиан, 1999:49). Процесът на обучение трябва 
да се разнообразява, като се сменят дейностите, по този начин се облекчават и 
възстановяват силите на ума и се възстановява интересът. „Много по-трудно 
е упорито да постоянстваме в един и същи вид труд и затова от писането се 
почива чрез четене, а омръзването от самото четене се облекчава чрез промя-
на на труда. … Кой няма да се отегчи, ако цял ден слуша само един учител по 
една и съща наука?“ (Квинтилиан, 1999:105). „Квинитилиан е един от първите 
педагози, които настояват за хигиена на душата – смяна на интелектуалните 
занимания с отдих и игри“ (Радев, с.43; Радев, 2000:85).
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Недвусмислено заявава необходимостта от съчетаване на практика-

та с науката, като дава приоритет на практиката. „…Колкото и да са полезни 
усамотените упражнения вкъщи, все пак успехът в съдебната практика е от 
изключително значение, където светлината е по-друга, по-друг е видът на ис-
тинската опасност и ако ги разделяш, то практиката без наука е по-силна, от-
колкото науката без практика“ – твърди Квинтилиан. Младият оратор, когато 
бъде въведен в съда, тряба да започва с най-лекото и приятно за него дело, 
но това не трябва да продължава дълго време „и умът му да се храни, докато 
получи дебела кожа, но като знае вече какво е битка и с какво трябва да се за-
нимава, да укрепва и да развива силите си. Така ще премине страхът на първия 
опит, докато е още лесно да се проявява смелост, и лесното осмеляване няма да 
го доведе до презрение на труда“ (Квинтилиан, 1982:798 – 799).

За реализиране целите на образованието са необходими „непрекъснато 
занимание, превъзходни учители и много знание“ – пише Квинтилиан. „До-
брият оратор трябва да получи добро училищно образование от добродетелни 
и разумни учители“ (Чакъров, Атанасов, 1967:22). За Квинтилиан учителят е 
високообразован човек, обичащ децата, изучаващ ги, предпазлив (внимате-
лен), както когато награждава, така и когато наказва – „учителят трябва да 
има преди всичко спрямо своите ученици душа на родител и да живее със съз-
нанието, че той замества тези, които са му поверили децата си“ (Квинтилиан, 
1999:112, 37). В този контекст той предявява високи изисквания към учителя, 
който преди всичко не трябва да има пороци и не следва да ги търпи у другите. 
„Учителят трябва да бъде човек, отличаващ се както с красноречието си, така 
и с нравите си, за да обучава учениците … и на красноречие и на нравстве-
ност“. Учителят не трябва да бъде мрачен и прекалено любезен, „за да не се 
появи от първото омразата, а от второто презрение“, не трябва да е гневен. Не-
обходимо е да говори най-много „за честното и за доброто“, да бъде постоянен 
в изискванията си, да преподава достъпно и да проявявя търпение в работата 
си. Винаги да отговаря с желание на въпросите на учениците, а тези, които са 
пасивни и не питат, „нека той от своя страна ги запитва“. Учителят може да 
съдейства за напредъка на учениците, ако ги запознае с произведенията на ис-
ториците и ораторите и обърне внимание на красотата. Показвайки грешките 
на учениците, постепенно ще ги научи на самостоятелност.

Квинтилиан ясно осъзнава необходимостта от дисциплина, но според 
него тя не тряб ва да бъде много строга. Той решително се противопоставя 
на използването на те лесните наказания като дисциплинарна мярка. За него 
боят е робска и от вра ти телна постъпка, а върху когото не въздействат думи-
те, не може да въздейства и пръч ката. „Аз съвсем не препоръчвам да се бият 
учениците, макар това да е прието… Първо, защото е некрасиво и робско, и 
безспорно (в това сме единодушни), ако така постъпиш спрямо по-възрастни, 
това е вече престъпление. Второ, ако има някой с толкова невъзприемчив ум, 
че от упрек не се поправя, такъв дори и при бой ще упорство като най-лош 
роб… И накрая, щом като принуждаваш с пръчка малкия да се учи, какво ще 
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правиш с младеж, към когото не може да се приложи заплашване …“ – пише 
той. Според него битите ученици, в резултат на болката и страха изживяват 
много „неприятни за казване неща и чувстват срам, който сломява духа, уни-
зява ги и ги тика към бягство и отвращение от самия живот“. Категоричен е, че 
на никого „не трябва да се дава твърде голяма власт над децата в тази крахка и 
чувствителна възраст“ (Квинтилиан, 1999:49). Наказанията, които налага учи-
телят, трябва да съответстват на възрастта и възможностите на децата. „Уче-
ниците от различните възрасти трябва да се поправят различно и трябва да се 
изисква от тях работа според силите им и тази работа трябва да се поправя“ – 
пише Квинтилиан (Квинтилиан, 1999:120).

Необходимо е учителят да проявява умереност, когато използва поощ-
рението (похвала) и наказанието като методи на възпитание – „да не бъде 
много скъп, нито пък много щедър, защото първият случай отблъсква от 
труда, а вторият създава безгрижие“, „при поправяне на простъпките … да 
не бъде груб и най-малко оскърбяващ, защото това наистина прогонва мно-
зина от учението“. Прекомерната строгост при поправяне на грешката води 
до отчаяние и огорчение, след което учениците започват да мразят и вече не 
предприемат нищо, защото се страхуват от всичко. Това изискване е породено 
от убеждението на Квинтилиан, че има някои учители, които така ругаят уче-
ниците си, като че ли ги мразят. Учителят трябва да дава „лекарствата, които 
по природа и без това са горчиви с нежна ръка; той трябва нещо да похвалва, 
друго да търпи, нещо да променя, като обяснява защо прави това, той трябва 
да изяснява, като вмъква нещо от себе си“. Убеден е, че резултатите от обуче-
нието са много по-добри при учители, които са дълбоко уважавани и обичани. 
„Едва ли може да се изрази с какво голямо желание ние подражаваме на тия, 
пред които благоговеем“ – пише той.

Остро критикува разпространения по негово време обичай, наричан 
взаимна вежливост (взаимно хвалене за всяко нещо). Този метод според него е 
най-позорен, „некрасив, театрален и чужд на работата в сериозно устроените 
училища и е най-голям враг на заниманията“. Когато предварително е подгот-
вена похвалата, старанието и трудът са излишни (Квинтилиан, 1999:112-119). 
И в обучението и във възпитанието учителят трябва да се отнася снизходител-
но към децата и да се стреми никога да не пристъпва тази мяра. Изискванията, 
които Квинитилиан предявява към учителя, показват какво голямо значение 
отдава на неговата дейност.

Методиката за подготовката на оратора е теоретически осмислена и ап-
робирана практически от Квинтилиан.

От представените възгледи на Квинтилиан за образованието могат да 
се направят следните изводи:

• той е първият теоретик на образованието, който разработва първата 
частна дидактика;

• извежда като фундаментална цел на образованието оратора, който е 
съчетание на високи нравствени качества и научни знания; съвърше-
ният човек за Квинитилиан е съвършеният оратор;
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• разглежда образованието като перманентен процес, започващ от 

раждането и продължаващ до края на живота;
• постулира идеята за ранно чуждоезиково обучение;
• определя съществена роля на предучилищното семейно възпитание, 

което трябва да започне с раждането на детето и се детерминира от 
образоваността на родителите, морала и доброто произношение на 
дойките и окръжаващата среда на връстниците;

• обучението на детето продължава в училище след навършване на 7 
години, именно там възниква съревнователният дух, благодарение на 
който учениците са склонни да надминават постиженията на своите 
връстници; Квинитилиан придава голямо значение на приятелствата, 
които се създават в училище и се съхраняват до старостта;

• предлага богато и разнообразно учебно съдържание, включващо пре-
димно предмети от хуманитарната сфера;

• категорично отрича телесните наказания; наказанията трябва да 
съответстват на възрастта и простъпката на ученика, без да накър-
няват неговото достойнство; отхвърля „взаимната вежливост“ като 
адвекватен метод на възпитание препоръчва поощрението да съот-
ветства на положеното старание;

• към професионалната подготовка на учителя предявява високи изи-
сквания; не по-малко важни са и нравствените качества на учителя, 
които му дават възможност да установи отношения, основаващи се на 
доверието и доброжелателността.

„Обучението на оратора“ на Квинитилиан е първият трактат (след изгу-
бените произведения на Аристотел), в който въпросите за обучението и въз-
питанието са разгледани самостоятелно. За разлика от други автори, които оп-
исват вече формирания оратор, той представя целия образователен път, който 
извървява детето, докато се формират и развият у него качествата на изкусния 
оратор. „И така нека с цялата си душа се стремим към величието на красно-
речието, от което безсмъртните богове нищо по-добро не са дали на човека 
и без което всичко е нямо и лишено от сегашната светлина и от паметта на 
потомството; и нека винаги залагаме за най-доброто. Това, което правим, или 
ще се изкачим на върха, или поне ще гледаме мнозина под нас“ (Квинтилиан, 
1999:834).

Педагогическото наследство на Марк Фабий Квинтилиан е част от пре-
ценката и осмислянето на миналото и възможност за прогнозиране на бъде-
щото. Идеите на Квинтилиан, които са забравени в периода на ранното Сред-
новековие и възкресени през епохата на Ренесанса, оказват силно влияние 
върху европейския ху манизъм като цяло, както и върху възгледите на Еразъм 
Ротердамски, Ян Амос Коменски, Джон Лок, Жан-Жак Русо и др.
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ПРИЧИНИ И ФАКТОРИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ  
НА БЪРНАУТ ПРИ УЧИТЕЛИТЕ

Наталия И. Витанова, Нели Х. Митева

CAUSES AND FACTORS OF TEACHERS BURNOUT
Natalia I. Vitanova, Neli H. Miteva

ABSTRACT: This article discusses the reasons and factors for the occurrence of 
burnout in the teaching profession. There are described individual risk factors, 
related to the surrounding environment as well as sources of stress related to the 
work of teachers.There are also presented different styles of teaching as a risk 
factor for the occurrence of burnout.
KEYWORDS: бърнаут, фактори, причини, учители, burnout, factors, cause, 
teacher

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 297/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

При разглеждането на този проблем възникват много въпроси. Защо 
„прегарят“ учителите? Дали поради това, че не могат да се справят със своята 
работа, или че не са достатъчно добре подготвени за професията, или поради 
особеностите на тази професия, свързани със специфичните натоварвания и 
рамкови условия?

Много автори се опитват да дадат отговор на тези въпроси, изхождай-
ки от различни парадигми. Успоредно с това съществуват и множество обяс-
нения за възникването на бърнаут при учителите. Различните обяснителни 
подходи акцентирт върху различни аспекти. Някои от тях виждат социалните 
промени като повишената загуба на авторитет и липсата на обществен прес-
тиж като основни причини за бърнаут (Farber, 1991). Други си задават въпроса: 
Защо при сравними условия някои хора „прегарят“, а други не? Тези изследо-
ватели поставят характеристиките на личността в центъра на тяхната работа 
(Schaarschmidt, Fischer, 2001). Други изхождат от това, че специфичните бе-
лези, респективно видове натоварване в учителската професия (Rudow, 1994) 
или училищната среда (типа училище, броят на учениците в неравностойно 
положение, психоклимата и др.) имат причинно-следствена връзка с появата 
на синдрома при учителите (Kaempf, Krause, 2004).
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За диференциран и изчерпателен анализ на възможните причини за 

възникване на бърнаут в учителската професия е необходимо да се вземат под 
внимание всички възможни гледни точки, тъй като не може да се каже коя е 
единствената причина – личността или окръжаващата среда. Трябва да се раз-
гледат характериститиките на работното място (стресори), личността на учи-
теля, факторите свързани с окръжаващата среда (култура и общество), както 
и интеракцията на личността с нея. Съществуват личностни характеристики и 
начини на поведение, които правят даден човек предразположен към бърнаут. 
Има и условия на окръжаващата среда (условия на труд), които предизвикват 
„прегаряне“.

ИНДИВИДУАЛНИ РИСКОВИ ФАКТОРИ
И по този въпрос в научната литература няма еднозначно тълкуване. 

Съществува голямо разнообразие от концепции по отношение на факторите, 
причиняващи бърнаут в учителската професия.

Индивидуалните рискови фактори според Heim и Nido (Heim, Nido, 
2008:31) са:

• демографски – пол, възраст, професионален опит, вид училище, клас; 
(във връзка с демографските фактори има направени множество изследвания, 
резултатите от които са противоречиви и това не дава възможност за едноз-
начно интерпретиране на факторите);

• личностни характеристики – индивидуално центрираната гледна точка 
при търсенето на причините за възникването на бърнаут, може да бъде доста 
проблематична. Съществува риск “вината“ за бърнаут да се прехвърли прибър-
зано върху засегнатия човек, независимо че освен определени личностни черти, 
за появата на бърнаут оказват влияние и други фактори. Maslach и Leiter по-
сочват друг проблем – тъй като бърнаут най-лесно се разпознава по емоциите 
и поведението на човека, той най-общо се разглежда по-скоро като проблем на 
индивида, а не като проблем на професионалната среда. Това широко разпрос-
транено мнение може да доведе до следните погрешни тълкувания. Хората, кои-
то страдат от бърнаут са слаби, не могат физически и психически да се справят 
с изисквяанията на работната среда, те са неразумни, т.к. се оплакват от всичко, 
страдат от някакво психическо разстройство, например депресия (Maslach & 
Leiter, 1997:34). Независимо от посочените проблеми и фактът, че личностните 
черти не са единственият фактор, който води до възникването на бърнаут, като 
по значими личностни характеристики могат да се посочат следните: високи 
идеалистични очаквания към самия себе си, голяма амбиция, перфекционистки 
тенденции, т.е. нищо не е достатъчно добро, силна нужда от признание, желание 
да се угажда на другите, като се потискат собствените нужди, чувство за неза-
менимост, всеотдайност и ангажираност стигащи до самонадценяване и свръх 
натоварване, приемане на работата като единственото смислено занимание и 
като заместител на социалния живот, песимистичната гледна точка за себе си и 
за света, необходимост от постоянен контрол над ситуацията, нежелание да се 
делегират права на други, непрекъснат стремеж към високи постижения;
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• индивидуални характеристики на поведението – едно от възможни-

те обяснения на тези харектеристики се свърза с модела на Schaarschmidt и 
Fischer, който се отнася до поведението и опита. Авторите изхождат от пози-
цията, че трябва да се вземат под внимание три фактора: 1) професионални-
ят ангажимент, който може да варира в зависимост от субективното значение 
на работата, професионалната амбиция, себеотдаването, стремежът към съ-
вършенство, способността за дистанциране; 2) съпротивителната сила, която 
се характеризира с висока увереност за успех, въпреки предхождащ неуспех, 
офанзивно решаване на проблеми, вътрешно спокойствие и уравновесеност; 
3) емоции съпътстващи професионалната дейност, които са причинени от 
преживян успех, удовлетвореност от живота, от социалната подкрепа. Въз ос-
нова на взаимодействието на тези три фактора Schaarschmidt и Fischer опис-
ват четири модела на поведение и опит, които характеризират личния стил за 
справяне с професията. Според тях от тези модели зависи как се преработва 
професионалното натоварване и каква е степента на породените натоварва-
ния, които могат да доведат до „прегаряне“. Първият модел се отнася до здра-
вето – свързан е с висока, но не прекомерна ангажираност, съчетана с висо-
ка степен на способността за дистанциране, високо ниво на съпротивителни 
сили, вътрешно спокойствие и уравновесеност. Този модел включва и висока 
компетентност за справяне, силна идентификация с професията, както и сил-
ни положителни емоции.

Вторият модел е свързан с предпазването и се характеризира с ниска 
ангажираност, която не трябва да се разбира като израз на примиренческо от-
ношение. Този модел включва ясно изразената способност за дистанциране, 
както и вътрешно спокойствие и удовлетвореност от живота, които показват 
по-скоро пожителни атитюди към него (Schaarschmidt & Fischer, 2001).

Освен тези два модела се идентифицират и два рискови модела, които 
могат да се свържат с увреждания и риск за здравето. Първият рисков модел се 
характеризира със свръх ангажираност, голяма амбиция, нетърпение, неспо-
собност за релаксация, в комбинация с ниска способност за дистанциране и 
отрицателни емоции. Н. Schröder стига до заключението, че работохолизмът 
сам за себе си не е вреден и не води до прегряване, но в комбинация с отрица-
телни емоции вероятността от възникване на бърнаут значително се увеличава 
(Schröder, 1992). Този модел е тясно свързан със сърдечно-съдовите заболя-
вания. Вторият рисков модел се отличава с ниска ангажираност, ограничена 
способност за дистанциране, намалени съпротивителни сили срущу натовар-
ването и негативните емоции. Schaarschmidt и Fischer са на мнение, че хората, 
които използват втория рисков модел за справяне с професията имат най-не-
благоприятна самооценка и си приписват в значителна степен компетентност-
ни дефицити. Всички тези явления са в основата на бърнаут синдрома.

• индивидуални ресурси – корелацията на бърнаут с персоналните ре-
сурси е съпротивителната способност, която се характеризира с ангажирана 
изходна позиция в живота, чувство, че нещата са под контрол, както и голяма 
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„отвореност“ спрямо промените. Хората с висока съпротивителна способност 
показват значително по-ниски стойности на „прегаряне“ от тези с по-ниска 
съпротивителна способност (Pierce & Molloy, 1990; Kobasa, 1979). Така нарече-
ната личностна ефективност е основен ресурс в учителската професия. Тя може 
да се опише като увереност в собствените (професионални) умения (Bandura, 
1977). Много изследователи (Schwarzer & Schmitz, 1999; Brouwers & Tomic, 2000) 
са на мнение, че ниската лична ефективност води до високи нива на „прегаря-
не“. А. Antonovsyki въвежда „чувството за кохерентност“ като защитен меха-
низъм срещу бърнаут. Според него това чувство е глобална ориентация, която 
изразява в каква степен човек има проницателно, динамично чувство на дове-
рие, че стимулите, които възникват в хода на живота от вътрешната и външна-
та среда, са структурирани, предвидими и обясними, че човек разполага с оп-
ределени ресурси, за да се посрещнат изискванията, които поставят тези сти-
мули, че тези изисквания са предизвикателства, които си заслужават усилията 
и ангажираността (Antonovsyki, 1997:36). С други думи казано „чувството за 
кохерентност“ е вътрешна увереност на личността, че изискванията, които по-
ставя животът, са „прозрачни“, преодолими и смислени. Хуморът, оптимизмът 
и духовността предпазват от бърнаут (Talbot & Lumden, 2000; Riolli & Savicki, 
2003; Nindl, 2001).

• социални ресурси – един от важните социални ресурси е социална-
та подкрепа, която предпазва от негативните последици на стреса, а по този 
начин и от „прегаряне“ (Neuenschwander, 2003). Социалната подкрепа е резул-
тат от добрите взаимоотношения с колеги, ръководители, приятели и семей-
ството. Според Aronson, Pines и Kafry могат да бъдат разграничени следните 
основни функции на системите за социална подкрепа, които могат да се ре-
ализират от различни хора от собствената среда (не всички функции могат 
да бъдат изпълнени само от един човек) – изслушване (без съвети, без уп-
реци, без оценки, без превъзходство), помощ, обратна връзка, техническа 
подкрепа (от експерти), обективна подкрепа (от висшестоящи), техническо 
предизвикателство (критика и предизвикателство), емоционална подкрепа, 
емоционално предизвикателство (даване повод за размисъл), споделяне на 
социалната реалност (едни и същи ценности и възгледи) (Aronson, Pines & 
Kafry, 1983:141). Доказано е, че социалната подкрепа въздейства на трите ком-
понента на бърнаут (емоционално изтощение, деперсонализация, редуцирана 
дееспособност) като най-ефективната е подкрепата от страна на училищното 
ръководство и от колегите.

ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ОКРЪЖАВАЩАТА СРЕДА
Съвременният професионалeн свят се характеризира с разширяване 

границите на конкретната професионална дейност породени от глобализаци-
ята, промяната на ценностите, несигурността, икономическата криза и криза-
та на идентитета. Това от своя страна многократно увеличава външните пре-
дикатори, които пораждат бърнаут. Като външни фактори могат да се посочат:

• работното време;

Наталия И. Витанова, Нели Х. Митева



671
• липсата на достатъчно време за изпълнение на дадена задача;
• високото натоварване на работното място;
• високите изсквания;
• йерархични проблеми;
• неустановеност на ролите;
• липса на обратна връзка;
• липса на признание;
• липса на допълнително материално стимулиране;
• недостатъчна социална подкрепа от страна на колегите и ръководите-

лите;
• различни възгледи за работата;
• наличието на ценностнен конфликт;
• ограниченото пространство за действие и вземане на решение;
• недостатъчна автономност и малко права при вземане на решения в 

процеса на работа;
• лоша организация на работа;
• лоша работна атмосфера, стигаща понякога до психически тормоз.
НАТОВАРВАНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА (ИЗ-

ТОЧНИЦИ НА СТРЕС)
В научната литература се откриват различни изследвания, имащи за цел 

да установят характерните за учителската професия фактори на натоварване, 
които са предпоставка за възникването на бърнаут. В тях се визират, както 
различни фактори на натоварване, така и общи, които се приемат за особено 
натоварващи в учителската професия, например лошо поведение на ученици-
те (липса на дисциплина, липса на концентрация), лоши условия на работа, 
реформи, недостиг на време и др.

Според Kramis-Aebischer & Kramis (2000) и Bauer & Kanders (1998) учи-
телите са застрашени от бърнаут, когато училищната работна среда се харкте-
ризира със следните белези:

• лоша репутация на училището;
• неподържани сграда и учебни стаи;
• чести дициплинарни проблеми с учениците;
• използването на материалните средствата се определя като неефек-

тивно;
• увеличаващата се автономност на училището се оценява отрицателно.
Според Kyriacou (2001) основните източници на стрес за учителите са:
• преподаване на ученици без мотивация;
• лоша дисциплина в клас;
• справяне на учителя с недостига на време и количеството работа;
• справяне с промените;
• външни оценки (оценяване от другите);
• полагане на усилия за подържане на добри взаимоотношения с коле-

гите;
• подържане и/или укрепване на самочувствието и статута;
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• ролеви конфликти;
• лоши условия на труд.
Rudow прави опит за детайлно представяне на различните източници 

на натоварване в учителската професия и разграничава следните категории и 
фактори на натоварване (Таблица № 1).

Таблица № 1
задачи/училищно-
организационни ус-
ловия

условия на 
труд

социални усло-
вия

културни условия

работни задачи шум ученици училищна култура/

климат

обществени очаквания

работно време/време 
за почивка

микроклимат колеги/

персонал

учебен предмет качество на 
въздуха

ръководството 
на училището

медии

учебен план осветление (родителски)

консултативен 
съвет 

професионален статут,

професионален ими-
дж/

професионално при-
знание

големина на класа класна стая училищни власти заплата
състав на класа работа пред 

монитор/екран
фирми училищни реформи/

иновации
учебна програма специфични 

фактори свър-
зани с учебния 
предмет

социални работ-
ници/

педагози

имидж на училището

смяна на кабинетите стая за почивка външни специа-
листи

вид и големина на учи-
лището

училищна 
сграда

училищна секре-
тарка

функции на учителя обзавеждане на 
училището

домакин

методи на препода-
ване

санитарни по-
мещения

дидактически помага-
ла и материали

местоположе-
ние на учили-
щето

изпити риск от зарази
физическо натовар-
ване
вербално натоварване
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Представеният списък не е изчерпателен и може да бъде допълван като 

обхваща всяка една област от учителската професия. Причината за това е, че 
учителите стоят в центъра на очакванията на различни системи (отделни уче-
ници, класът, училището, колегиумът, ръководството на училището, родите-
лите, училищните власти, образователната система, обществото) и всяка една 
от посочените системи може да бъде източник на натоварване. Независимо от 
това предложеният списък дава представа за многообразието на възможните 
източници на натоварване в учителската професия.

Социалните фактори обхващат исторически и социални процеси на 
промяна. Тези процеси на промяна засягат структурните условия както и ор-
ганизацията и управлението на образователната система. Във връзка с бър-
наут е от съществено значение, че тези промени не могат да бъдат директно 
повлиявани от учителите или училищата.

Като благоприятстващи възникването на бърнаут социални фактори 
могат да бъдат посочени следните (по Cherniss, 1980, 1982; Farber, 1991; Barth, 
1990, 1992; Krause & Dorsemagen, 2007):

• повишаване на анонимността и изолацията в обществото;
• „забързания“ начин на живот;
• промяната на ценностите, плурализъм на ценностите;
• конкурентно ориентираният индивидуализъм на западните култури;
• разпадане на семейните и комунитаристки връзки/промени в социал-

ните структури;
• демографски промени;
• промени в политическите приоритети (все по-малко пари за социал-

ния сектор);
• нарастващите изисквания към учителите (възпитателни и професио-

нални);
• все по-лошият имидж на учителите.
СТИЛЪТ НА ПРЕПОДАВАНЕ НА УЧИТЕЛЯ КАТО РИСКОВ ФАК-

ТОР ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА БЪРНАУТ
Peter Berger основавайки се на Riemann (1976), Neuberger & Kompa 

(1987) и König (1993) разграничава различни стилове на работа на учителите, 
които увеличават потенциалната опасност от развитие на бърнаут.

• Егоцентрично-нарцистичен стил – продуктите на работата на човек 
са символични репрезентации на самия него. За егоцентрично-нарцистичните 
хора те са като картина на самите тях, на която искат другите постоянно да 
се възхищават и да я признават. Тяхното поведение може да бъде екстремно 
насочено към това да привличат върху себе си одобряващо внимание. В хода 
на своето развитие те приемат като потенциални заплахи неприемането, про-
дължителното отсъствие на майката, икономическите кризи, семейните кон-
фликти и др. Като форма за справяне с тези заплахи се оттеглят в сферата на 
своите фантазии, по точно във фантазията на собственото си величие. За да 
се чувстват независими от другите и от външните фактори започват да въз-
приемат собственото си аз като всемогъщо (нарцистична омнипотентност). 
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За подържане на представата за всемогъщество те се нуждаят от други хора. 
Поради това отношението към другите, към колегите или учениците придо-
бива инструментален характер, т.е. другите трябва да им осигуряват призна-
ние, възхищение и безкритично съгласие. Нарцистичният стил на работа се 
характеризира с надценяване на собствените постижения и едновременно 
подценяване на постиженията на другите. За тези хора предметът на работата 
е от второстепенно значение и няма реално вътрешно обвързване – работата 
е средство за представяне на собственото величие. Критиката често се прежи-
вява като огромна обида и съответно се отхвърля свръхчувствително и агре-
сивно, ако тя изобщо се вземе на сериозно. Тъй като „другите“ се подценяват, 
почти не са възможни добри колегиални отношения. Нарцистичният учител 
трябва да бъде „голямата звезда“. Училището е сцената на неговата грандиоз-
ност, а преподаването му дава възможност за голямо представяне. Нищо не е 
достатъчно добро за неговия прекалено завишен „аз“ идеал. Поради тази при-
чина той претоварва не само себе си, но и своите ученици, в резултат на което 
те често се страхуват от него и го мразят. Учениците се приемат като помощни 
средства за осъществяване на неговите представи за грандиозност. Индиви-
дуалността на отделния ученик изобщо не се отчита. Нарцистичният учител 
инструментализира както своите ученици, така и своите колеги: всички тряб-
ва да му се възхищават и да го обичат. За него любовта означава безгранично 
възхищение. Не рядко за тези хора учителската професия е втори избор. Те са 
недоволни от себе си и от своя избор и прехвърлят своето недоволство вър-
ху учениците („Ако учениците не бяха толково тъпи, щях да бъда голямата 
звезда“). Идентификационната заблуда на нарцистичните учители се състои в 
това, че централната задача на учениците не е да се възхищават и идеализират 
своите учители и техните завишени „аз“ идеали. Класната стая не е сцена за 
надценената склонност за себеизразяване на нарцистичните учители, а учени-
ците не са „клакьори“. На педагогическата сцена учителят следва да води уче-
ниците към собственото им себеизразяване, а не обратното. Нарцистичните 
учители прегарят при реални ограничения и изисквания, с които те не могат 
да се справят, и които приемат за обида към собственото им величие. Често те 
инсценират отвръщение, което се интерпретира в смисъл на мобинг (подлага-
не на даден служител на тормоз от страна на колеги, подчинени или начални-
ци, включващ в себе си постоянни негативни изказвания, постоянна критика 
по адрес на работника, неговата социална изолация вътре в организацията, 
изключването му от служебните действия, разпространяване на лъжлива ин-
формация за него и т. н.), и което им дава възможност да се разболеят без да 
загубят доброто си име и без да покажат слабост. Основното им преживяване 
е това на страх от срам и унижение, когато не могат да се справят със своята 
грандиозност. Силните страни на нарцистичните учители са тяхната безком-
промисна мотивация и впечатляваща реторическа елегантност.

• Самотно-шизоиден стил – самотно-шизоидният човек в хода на своето 
развитие не успява в достатъчна степен да се обърне към „ТИ“-то, към другите. 
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Той е движен от желанието за сливаща хармония с другите при едновременно 
завишен страх от загуба на собствената идентичност. Интимността, емоцията 
и непринуденото даване и вземане в една връзка го плашат. Поради тази при-
чина формализираният и структуриран професионален живот може да му даде 
важна ориентация в света. Освен опрвдания страх да бъде разочарован, той се 
страхува в работата преди всичко от социалната близост, която може да се пре-
върне в проблем при екипно организираната работа, но едновременно с това 
често търси в колегиума, в научната общност или други подобни общности 
защитеността на една група. Постоянно се старае превантивно да отблъсква 
емоционалните връзки, да се концентрира върху строго деловото и с подозри-
телна бдителност да пази своите граници. Отрича сигурността на контактите, 
което му служи като профилактика на разочарованието. Притежава остра дар-
ба да наблюдава социалните ситуации и слабостите на другите, и точно тази 
дарба не му позволява да изпитва емпатия. Шизоидният учител е самотният 
философ, обективно хладен, често теоретизиращ, който е напълно посветен на 
своята област и е много компетентен в нея. Постоянните усилия да отблъск-
ва социалните взаимоотношения често го превръщат в особняк в училище и 
в колегиума. На него му липсва емпатийната интеракция с учениците, което 
води до недоразумения и до странности в контакта с тях. В резултат изпада в 
усамотение и изолация, което засилва параноидно-страхливото поведение на 
недоверие спрямо останалите. Често училището за него е единственото място 
за социално утвърждаване. Идентификационната заблуда при избора на про-
фесия се състои в това, че в училище не става въпрос само за предаване на зна-
ния, а и за основен социализационен опит, за взаимоотношения и емоционален 
обмен. Постоянната защита от интензивни афективни интеракции в училище 
води до засилване на изолацията. Тези учители прегарят тогава, когато изис-
кват прекалено много от учениците си (подобно на нарцистичните учители) 
и се стига до конфликти с родители, а впоследствие и с ръководството на учи-
лището. При тези конфликти не става въпрос за грандиозност, а за „чистотата 
на учението“, за хармоничното теоретизиране. Ограничената способност за ди-
пломатично мислене и действие на този тип учители води до прекъсване на от-
ношения, които не могат да бъдат възстановени и често проключват трагично. 
Социалното им недоверие определя преживяванията им. Тяхната силна страна 
е интуицията.

• Зависимо-депресивен стил – зависимо-депресивните учители са хора, 
които се оставят работата да ги води. Те се объркват, когато на работното мяс-
то от тях се изисква да поставят на преден план инидивидуалните си предпо-
читания или цели. Причина за развитието на депресивна структура са нару-
шения на оралитета. Под оралитет се има предвид интеракционното поведе-
ние между майка и дете, свързано с приемането на храна. Оралните желания, 
които не са или малко съпричастно са изпълнени, не могат по-късно да бъдат 
свободно разгърнати. На депресивните хора им липсва инициативата. Депре-
сивни са хората, които искат да бъдат обградени с грижи и внимание, които 
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искат да им се казва какво трябва да правят, които се ръководят от желанията 
на другите. Гневът от разочарованието, причинен от оралното разочарование, 
се насочва от защитните механизми на интроекцията (интроекцията е пси-
хологически процес, където субектът имитира в себе си поведения, атрибути 
или други фрагменти от обкръжаващия свят, особено на други субекти) към 
собственото „аз“. Той не атакува обекти, които имат подобна функция като 
грижещата се майка, от страх да не ги загуби напълно. Депресивните учители 
избягват в работното си поведение ситуации, които могат да доведат до раз-
деляща дистанция между тях и останалите. Те могат да изискват от останали-
те това, което всъщност искат за себе си, търсят отношения на зависимост, 
адаптират се към нуждите на другите, не се съпротивляват, за да не загубят 
симпатията на другите. Несъзнателно оралният дефицит често се отблъсква 
в смисъл на алтруистично разделяне, при което зависимо-депресивният учи-
тел се грижи прекалено за останалите, така както го желае за себе си, за да 
може по този начин да се идентифицира с този, за когото се грижи. Така лесно 
възниква „синдром на помагащия“, поведение което благоприятства възник-
ването на бърнаут особено в помагащите професии, респ. при учителите. За 
депресивния стил предмета на работа е по-малко важен от работните взаимо-
отношения, от удовлетворението, от задоволството на другите в атмосферата 
на хармония и синхрон. От колегите се търси социална близост и приемане, на 
лице е прекален стремеж към работа в екип и сътрудничество. От страх да не 
загуби останалите депресивният учител много трудно може да изисква, т.е. да 
делегира работа или да казва „не“. Избягването на агресивни сблъсъци води 
до отнемащи време дискусии, които рядко водят до ясни решения. Тъй като 
депресивните трудно поставят граници се нарушава ритъмът на работа. Те ра-
ботят бавно и не успяват да свършат навреме работата си. През свободното си 
време често имат угризения, за това че не са си свършили работата, т.е. не мо-
гат дори и през свободното си време вътрешно да се разделят от своята работа 
и трудно успяват да си починат от натоварването. Депресивният учител иска 
да се грижи за другите, да бъде „добрата майка“ за ученици и колеги, добрият 
приятел. Учениците за него са „добрите деца“, те, а не учебното съдържание, 
са поставени в центъра. Той се стреми към мир на всяка цена, постоянно се 
старае и се грижи преди всичко за ощетени ученици. Създава контакти с ро-
дителите в смисъл, че те според него следва да се грижат повече за децата си. 
Училището му служи като заместител на семейството. Идентификационната 
заблуда при избор на професия се състои в това, че депресивният учител же-
лае за него да се грижат и да бъде „хранен“, но не си позволява да го изиска 
за себе си. Като се грижи за останалите, той ги прави зависими от себе си и 
възпрепятства собствените им възможности за развитие, което не се одобрява 
от учениците, особено от тези в тийнейджърска възраст. Ако предложенията 
за помощ на учителя се отхвърлят, той се конфронтира със своята липсваща 
способност да изисква, рухва регресивно в бърнаут процеса, раздава се пове-
че, отколкото трябва, и се разболява, загубва всякаква инициатива и развива 
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силна несигурност в самия себе си. Неговата силна страна е способността му 
да създава добри взаимоотношения и да се грижи за подържането на добър 
климат в училище. Неговите слаби страни са липсващата способност за раз-
граничаване, както и липсата на претенции за постижения.

• Контролирано-компулсивен (компулсивен – непреодолим стремеж 
за извършване на дадено действие. При натрапливата невроза субектът из-
вършва някои ирационални действия, като например оправя положението на 
всички картини в къщата, макар да знае, че за това няма никаква логична 
причина. Той го прави единствено от необходимост да предотврати трево-
жността, която би се появила, ако тези действия не бъдат извършени. Спо-
ред 3игмунд Фройд компулсивните действия представляват „формиране на 
компромис» между някои желания и моралните изисквания на субекта). Кон-
тролирано-компулсивните хора обичат дисциплината, точността и самооб-
ладанието. Те потискат в себе си и другите спонтанността и импулсивността, 
а също и новите идеи, тъй като се страхуват, че няма да могат да ги държат 
под контрол. В работното поведение се подчертава прекалено систематич-
ният ред, регламентирането и контролът. Те се страхуват, че всичко може да 
стане несигурно и хаотично, ако само малко „отпуснат“ контролиращото си 
поведение. Компулсивни структури възникват по времето, когато детето за-
почва моторно-експанзивно да опознава света чрез инат и своеволия. Опася-
ващите се от безредие родители реагират с гняв и се опитват с наказания да 
ограничат това поведение. Но ако напълно здравословните агресии, безредие 
и мръсотия се санкционират, веднага се стига до блокиране на безгрижното 
общуване на детето със света. Основният проблем на компулсивните хора е 
тяхната прекалена нужда от сигурност, избягването на рискове, безпорядък, 
както и постоянният самоконтрол. От страх от последствията често се блоки-
рат промените. Поради несигурност да не направят грешка се забавят реше-
нията, които трябва да бъдат взети. Взаимоотношенията с колеги и ученици 
се детерминират основно чрез аспекта на силата. Ограничената способност 
да определят приоритетите си, перфекционизмът и педантичността, посто-
янните дискусии за нормите, които всъщност са борба за власт, генерират го-
леми проблеми в екипно ориентираните работни отношения и в справянето 
с работното време. Компулсивният учител е класическият „зубрач“, „патриар-
хът“, за когото постиженията и контролът в училище са поставени в центъра. 
За него са важни справедливостта, редът, оценките, строгостта. При конфли-
кти с родители обикновено става въпрос за спорове за принципи. Училището 
за него е почти казарма. Идентификационната заблуда при избора на профе-
сия за компулсивния учител се състои в това, че той често прехвърля върху 
учениците неразрешени конфликти, отнасящи се до авторитета. Той трябва 
винаги да бъде по-силният. В класната стая постоянно се поставя въпросът 
за властта чрез постиженията и оценяването. Като учител по дефиниция на 
ролята той винаги е по-силният. Училището е място най-вече за предаване 
на знания и педагогическо ръководство и по-малко за изясняване на въпроси 

Причини и фактори за възникване на бърнаут при учителите



678
за властта. Компулсивният учител прегаря, когато в своята неспособност да 
определи приоритетите си се „заплита“ в множество конфликти, детермини-
рани от въпроса за властта. Той развива физически симптоми като спазми, 
проблеми с гърба и междупрешленните дискове, главоболие. На поведенче-
ско ниво често получава присъпи на ярост, агресивни прояви, води съдебни 
дела, които причиняват ескалиращи конфликти. Неговите силни страни са 
целенасочеността му, дисциплината и самодисциплината. Неговата слабост е 
робуването на принципи и липсата на гъвкавост.

• Избягващо-фобиен стил – от гледна точка на психологията на развитие-
то фобийната структура възниква по същото време, по което възниква компул-
сивната структура. Но тук не става въпрос за наказващи родители, а за страхли-
ви родители, които възпрепятстват детето да изпробва и развие способностите 
си чрез проба и грешка от страх, че на детето може да му се случи нещо. Ако 
родителите от страх и/или липса на време не осигурят на детето подходящата 
за възрастта подкрепа, но очакват или изскват от него развитие, което съответ-
ства на възрастта му, детето прехвърля чрез идентифициране тревожността на 
родителите или тяхното недоволство върху собственото си развитие. Фобий-
ните хора смятат, че могат да направят по-малко, отколкото в действителност 
могат. В присъствието на човек, който ги контролира, те се чувстват сигурни и 
изпитват по-малко страх, работят спокойно. За разлика от компулсивните хора 
те търсят по-скоро работа в екип, тъй като екипът може да поеме функцията на 
„контролиращия обект“, което им дава сигурност. Фобийните хора рядко заемат 
ръководни позиции, често несъзнателно избягват повишение, тъй като в такъв 
случай те нямат някой „над себе си“, от когато да потърсят подкрепа при пробле-
ми. Тези хора лесно приемат предложения за сътрудничество от страна на коле-
ги или подчинени, създават в своето професионално обкръжение множество от 
„контролиращи обекти“. Фобийният учител е страхлив във взаимотношенията 
с учениците, той приема, че те могат по-малко, отколкото в действителност, по-
ради което ги възпрепятства преди всичко в техните възможности за развитие, 
за самостоятелност и отговорност. Дава съвети и подкрепа, когато това не е не-
обходимо. Идентификационната заблуда при избора на професия за фобийния 
учител се състои в това, че той предава на учениците собствената си плахост, 
страхливост и прекалената необходимост от сигурност, както и нуждата от за-
щитено пространство, което училището като институция предлага, за контрол 
на собствените си страхове и несигурност. Задачата на учителя е да изисква и 
насърчава учениците, да ги окуражава да тръгнат по нов път, да поемат рискове, 
да поставят под въпрос ограниченията и да поемат отговорност за собствения 
си живот. Подобно на депресивния учител и фобийният избягва педагогически 
необходимите конфронтации или откази. По време на срещи, заседания, съвети 
той е страхливият, колебливият, който често възпрепятства необходимите ин-
ституционални промени със своята тревожно представена критика. Фобийният 
учител е „незабележим“, тъй като обикновено той се опира на ръководителя или 
говорителя на екипа и го подкрепя.

Наталия И. Витанова, Нели Х. Митева
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• Съревноваващо-съпернически стил – съревноващо-съпернически-

те хора използват работата като средство да спечелят колкото е възможно 
по-ефективно респект от останалите и да ги впечатлят чрез представяне на 
собствените си резултати от работата, тъй като те нямат стабилно чувство за 
идентичност. Този стил на работа се основава на една истерична личностна 
структура. Тя възниква в едиповата фаза на развитие, в която детето израства 
от симбиозната двустранна връзка с майката в по-реалистичната тристранна 
връзка баща – майка – дете. В живота на тези хора често има проблемен ро-
дителски брак, в който детето е включено по несъобразен с възрастта начин, 
например по отношение на смяна на партньора, на социална среда пълна с 
противоречия, на твърде малко възможности за ориентация и на достойни за 
подражание спицифични за пола модели. В резултат на това се наблюдава нес-
табилна идентичност, особено по отношение на социалната роля и сексуалната 
идентичност. Често тези хора не могат да се разграничат от идентификацията с 
моделите от детството си или играят/приемат натрапени им роли. По отноше-
ние на взаимоотношенията с предмета на работата новото бързо ги въодуше-
вява, но изпълнението е твърде повърхностно, защото бързо им става скучно. 
След началната фаза на даден работен проект започва белязан от трудности 
и рутина етап, който изисква издръжливост и вътрешна стабилност. Сърев-
новаващо-съперническите хора са в постоянно търсене на нови идеи, на раз-
нообразие, като тук става въпрос за показност, да „блеснат“ пред останалите. 
Това контрастира с неспособността за упорито преодоляване на трудностите 
в работата, което те с удоволствие оставят на другите. Взаимоотношенията с 
колегите са в условия на конкуренция – колеги, които са толкова добри или по-
добри от тях се преживяват като заплаха. Тези хора търсят почитатели, които 
им дават усещането, че са атрактивни и желани. „Истеричният“ учител е човек, 
който иска да остане вечно млад. Той постоянно се конкурира не само с коле-
гите си, а и с родителите на учениците си. Училището му е хоби. То трябва да 
доставя удоволствие, затова този тип човек инвестира много време, за да може 
да бъде винаги оригинален. Той често „затъва“ в активизъм, не се съобразява с 
колегиални споразумения и поставя колегите със своя „фойерверк“ под натиск. 
Свързаните с това конфликти на съперничество имат еротичен нюанс, което 
може да доведе до конфликти с по-големите ученици. Тези учители не са попу-
лярни и не се приемат сериозно от учениците. Те прегарят на прага на живота 
около 50-тата година. Идентификационната заблуда при избора на професия 
се състои в това, че те пренасят своята собствена несигурност по отношение 
на идентичността си (в това число и на сексуалната идентичност) върху своите 
ученици. По принцип те не искат да пораснат и не желаят да заемат конкретна 
позиция по какъвто и да е въпрос. Искат да останат в необвързващото детство 
и младостта, искат да играят и не желаят да се обвързват. Техните силни страни 
са спонтанната им креативност, гъвкавост, отвореност към новото, бързото им 
действие. Слабите им страни са тяхната резервираност и постоянно променя-
щите им се гледни точки (Berger, 2005:6 – 11).

Причини и фактори за възникване на бърнаут при учителите
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Това типизиране не трябва да патологизира различните структурно 

специфични стилове на работа. Всеки един от тях има конструктивни страни, 
които насърчават професионалните успехи в обществото. Без нарцистична 
нагласа никой не може да достигне до определена политическа или ръководна 
длъжност, тъй като тези длъжности се характеризират с определена публич-
ност. Без депресивна нагласа едва ли някой дълго време може да работи като 
психотерапевт, социален работник, учител. Научният прогрес и откритията 
често изискват вътрешната независимост на самотно-шизоидния изследова-
тел. Компулсивният стил може да подпомогне професионалната кариера на 
хората от счетоводната сфера, докато хората, които могат да развият сърев-
новащо-съпернически идеи и концепции, са успешни в сферата на рекламата.

Всеки стил на работа в зависимост от взаимодействието с различни 
променливи в работната среда може да благоприятства професионалния ус-
пех или да доведе до претоварване и да предизвика прегаряне. Това означава, 
че определени променливи могат да повишат опасността от прегаряне, докато 
други действат по-скоро защитно, превантивно. Хората, който се характери-
зират с енергичност и увереност в себе си, със силна воля, издръжливост и 
активност, притежаващи способност за решаване на проблемите и живеещи в 
стабилни социални отношения са значително по-малко застрашени от бърна-
ут, от хората, които са несигурни в себе си, пасивни, със слаба воля, психове-
гетативно лесно раздразнителни, трудно решаващи проблемите си. Рискът от 
прегаряне става по-голям, ако последните живеят и с убеждението, че са до-
бри и заслужават обич само ако са на разположение на другите, ако поставят 
на втори план собствените си нужди, ако трудно казват „не“, респ. не изискват 
за себе си нищо. Нито един от посочените по-горе стилове на работа не се 
среща в чист вид. Най-често става въпрос за комбинация от стилове, в която 
един е доминиращ.
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ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА  
НА БЪРНАУТ СИНДРОМА  

В УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ
Наталия И. Витанова, Нели Х. Митева

PREVENTION AND PROPHYLAXIS  
OF BURNOUT SYNDROME OF TEACHERS

Natalia I. Vitanova, Neli H. Miteva

ABSTRACT: The paper considered the prevention and prophylaxis of burnout 
syndrome in the teaching profession. Presented are different methods and ap-
proaches to deal with burnout and measures to combat it.
KEYWORDS: burnout, teachers, prevention, prophylaxis

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 297/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Терминът „превенция“ произлиза от латинската дума „praevenire“ и 
буквално преведен означава изпреварвам, предпазвам, предотвратявам. 
Като превенция се обозначават предпазни мерки, за да се избегне нещо неже-
лано. Най-общо понятието може да се преведе като предвидливо предотвра-
тяване на даден проблем.

Разграничават се генерална и специална превенция, като генералната 
е свързана с най-общо предпазване, докато специалната се свързва с предпаз-
ване на конкретния човек. Превенцията се диференцира още и на първична 
(фактическо предпазване, мерки за предпазване), вторична (предотвратяване 
на последиците, ранно разпознаване) и последваща (третична – рехабилита-
ция, рецидив, предотвратяване на рецидив).

Превенцията се свързва с прилагането на различни подходи – превен-
ция на поведението (повлияване върху поведението на даден човек) и пре-
венция на отношението (промяна на окръжаващата среда на даден човек). 
Използват се още индивидуалният и институционалният подход. При инди-
видуалният подход става въпрос за интервенция на засегнати или застрашени 
от бърнаут-синдрома хора. А институционалният подход се отнася до интер-
венция на организацията и работното място.
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На индивидуално равнище се използват множество методи, като по-

вечето от тях не се отнасят конкретно до бърнаут, а по-скоро до справяне с 
професионалния стрес. Значението на активните стратегии за справянето със 
стреса се състои в това да се идентифицират индивидуалните качества, които 
могат да предпазват от бърнаут. На това равнище се използват и различни тре-
нировъчни програми, които са свързани с откриване и корекция на грешните 
представи за собствената личност или неправилни модели на поведение.

Една от интервенционните мерки се отнася до психо-едукативните под-
ходи, които са свързани с целенасоченото предаване на знания за заболяването 
на засегнатите и техните роднини. Засегнатите трябва своевременно да разпоз-
нават източниците на стрес и да се научат да реагират на неговите признаци. 
Чрез информация за заболяването засегнатият има възможност целенасочено 
и активно да го повлиява (Dixon, McFarlane, Lefley, 2001:52:903-910). Очаквани-
ята, свързани със собствената трудоспособност и удовлетваряване на потреб-
ностите чрез работа, трябва да бъдат реалистично преценявани и редуцирани, 
за да не се приемат неуспехите в професията, единствено и само като лично-
стни неуспехи. Към това се отнася и необходимостта да се казва „не“.

Като превенционни мерки за намаляване на физическото състояние на 
стрес се прилагат автогенен тренинг, медитация, йога, ки гонг (комплексна 
система /достъпна за всяка възраст, пол, тегло/ от упражнения, дишане и ме-
дитация, която укрепва физическото, умственото, емоционалното и духовно 
здраве), тай чи (медитация в движение, подвижна медитация).

Липсата на релаксация се проявява във физически аспект чрез схаща-
ния или спазми, психо-емоционално чрез стрес, ментално и духовно чрез без-
покойство. Тези три нива са свързани и си влияят взаимно. Повечето възмож-
ности за отпускане започват на физическо ниво и се характеризират с редува-
не на напрежение и релаксация. В краткосрочен план методите за релаксация 
могат да доведат до намаляване на нивата на възбуда, а в дългосрочен може да 
се повиши устойчивостта и да се намалят психо-соматичнитте оплаквания.

Груповите техники за превенция допринасят за предотвратяване на бър-
наут чрез осигуряването на социална подкрепа. Социалната подкрепа пред-
пазва от негативните последици от стреса, т.е. изпълнява функцията на буфер 
и по този начин предпазва от „прегаряне“. Изследване направено от Maslach, 
Jackson и Leiter (Maslach, Jackson, Leiter, 1986/1996) доказва, че социалното под-
помагане е тясно свързано с бърнаут дименсията лична дееспособност. Добра-
та социална подкрепа може да намали спада в личната дееспособност. Колкото 
по-добра е социалната връзката, толкова по-рядко се появява бърнаут. Важно е 
да се гарантират и всички основни функции на системите за социална подкре-
па. Към системите за социална подкрепа принадлежат изслушването, помощта, 
емоционалната подкрепа, емоционалното предизвикателство, споделяне на со-
циалната реалност. Популярни са супервизионните групи и балинт групите.

На институционално равнище са необходими подходящи мерки в ор-
ганизацията, които се отнасят до прозрачните структури на работа, капаци-
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тета на персонала, увеличаване на правомощията за вземане на решения на 
работещите, осигуряване на подкрепа от страна на управляващите, както и 
справедливата система за възнаграждение под формата на подходящи увели-
чения на заплатата, премии или повишения в длъжност.

Paine предлага четиристепенна структура на мерките за превенция на 
бърнаут – синдрома – на индивидуално равнище, на интерперсонално равни-
ще, равнище на работното място, организационно равнище (Paine, 1982).

Мерките на индивидуалното равнище целят да дадат възможност на 
индивида да укрепи индивидуалните си ресурси и по този начин да стане 
стрес, респективно бърнаут – резистентен.

Мерките, които са свързани с интерперсоналното равнище, имат за 
цел да изградят и укрепят социалните системи за защита и социалните компе-
тентности на индвида. Към тях се отнасят подобряване на отношенията между 
колегите, предотвратяване на възникването на стрес и бърнаут чрез взаимна 
подкрепа и др.

Стратегиите, свързани с равнището на работното място, се отнасят до 
промени, които да подобрят условията за труд и по този начин да предпазят 
от стрес и бърнаут.

Мерките за превенция на стрес и бърнаут на организационно равнище 
предполагат институционални и структурни промени, които намаляват тях-
ната проява (Paine, 1982:18).

Doris Kunz Heim и Miriam Nido (Heim, Nido, 2008) разглеждат два под-
хода за превенция на бърнаут, като практически опростяват модела на Paine. 
Първият подход е центриран върху индивида (включва първите две равни-
ща на Paine). Чрез него се цели да се предотвратят проявите на стрес и бърна-
ут, като се предприемат промени в индивида. Тези промени тряба да повишат 
стрес резистентността и по този начин да противодействат на възникването 
на бърнаут, респ. да намалят съществуващите симптоми.

Психологическият стрес модел на Lazarus и Launier (Lazarus, Launier, 
1981) дава едно от възможните обяснения за възникването на бърнаут. Този 
модел описва защо при сравнително еднакви външни условия само една част 
от учителите прегарят. Причината за това са различните индивидуални про-
цеси за преценка и стратегии за справяне. Начинът, по който хората се спра-
вят с проблеми или стрес, и по който възприемат определени ситуации, има 
тясна връзка с бърнаут. Моделът на Lazarus и Launier изхожда от първичната 
преценка на дадена ситуация, при която един първоначално неутрален драз-
нител (стимул) се оценява положително, неутрално или отрицателно. Ако си-
туацията се прецени като отрицателна, т.е. стрес-релевантна, може по-нататък 
да се разграничава между заплаха, вреда, загуба или предизвикателство. Ако 
стрес-релевантната ситуация се интерпретира като заплаха, вреда или като за-
губа, първичната преценка на ситуацията е последвана от вторична преценка 
на индвидуално съществуващите ресурси за действие. Индивидът преценява 
собствените си възможности и способности за справяне със ситуацията. В за-
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висимост от нея някои стратегии са по-успешни от други. Опасността за поява 
на бърнаут се увеличава, когато индивидът многократно не може да се справи 
успешно с дадена страс-релевантна ситуация.

Схемата на психологическия стрес модел на Lazarus и Launier (1981) по-
казва изходните точки за предотвратяване на стрес и бърнаут. Една от основ-
ните изходни точки е свързана с преценката на ситуацията, т.е. повлияването 
на възникващите когниции (познавателни актове) при конфронтацията с да-
дена ситуация. Тази изходна точка се взема под внимание в рационално-емо-
тивната (емотивен – изразяващ и предизвикващ чувства) терапия (Ellis, 1977). 
Според Ellis тя принадлежи към когнитивната терапия на поведението. Това е 
подход, който започва с преработка на информация на отделния човек и който 
разкрива ирационални убеждения чрез когнитивно преструктуриране и чрез 
упражнения за поведение и въображение. Съдейства, от една страна, ирацио-
налните убеждения да бъдат преформулирани в оптимистично-реалистични 
алтернативи, а от друга страна, дава възможност за прилагане на новия модел 
на поведение (Heim, Nido, 2008:48 – 49).

Схема № 1
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Друга изходна точка е преценката и прилагането на подходящи страте-

гии за справяне. Неовладеният стрес може да доведе до бърнаут, затова е не-
обходимо да съществуват и да бъдат прилагани адекватни стратегии за спра-
вяне със стреса. За да се справи човек с една стрес-релевантна ситуация, той 
разполага с различни стратегии, които могат да бъдат директни, индиректни, 
активни или пасивни.

Директните стратегии за справяне са насочени според Aronson, E., 
Pines A. M. & Kafry D. (1983) към самата ситуация, т.е. човек прави опит да се 
изправи пред ситуацията и да промени нещо директно в нея.

Индиректните стратегии за справяне са вътрешни стратегии, които се 
прилагат, когато след преценка на ситуацията се стигне до заключението, че 
окръжаващата среда не може да бъде повлияна от индивида, т.е. прави се опит 
да се променят предизвиканите от стреса емоции.

Изследвания, проведени от Barth (1992) и Pines at al. (1981), показват, 
че активните стратегии за справяне действат превантивно при бърнаут. Пре-
поръчително е активно справяне при променливи ситуации, т.е. прави се опит 
да се реши проблемът, който причинява стрес или да се промени ситуацията.

Ако дадена стрес-релевантна ситуация е непроменлива и продължава 
кратко и се преценява като непостоянна, е най-добре да се потърси временно 
облекчение чрез развлечение или индивидът да опита да промени себе си, като 
промени собствената си преценка или оценката на ситуцията. Ако дадена си-
туация е непроменлива и продължителна, е необходимо „измъкване“ от нея – 
напускане на работа или смяна на работното място.

Пасивните стратегии често предизвикват възникването на бърнаут. 
Под пасивно справяне се разбира „бягство“ от проблема и дистанциране от 
стресовата ситуация. Диапазонът е от разсейване през избягване на стресови 
ситуации до злоупотреба с медикаменти и различни видове дроги.

Комбинацията от изброените стратегии за справене предполага следни-
те разновидности според Aronson, Pines & Kafry (1983):

• директно-активни – свързват се с промяна на източника на стреса;
• индиректно-активни – свързани с промяна на самия себе си и адап-

тиране към ситуацията;
• директно-пасивни – игнориране или избягване на източника на 

стреса;
• индиректно-пасивни – разсейване чрез музика, гледане на телеви-

зия, алкохол, дроги и др.
Doris Kunz Heim и Miriam Nido (2008:34) посочват следния пример: 

учител, който преценява поведението на даден ученик като стрес-релевантно, 
може да предприеме нещо, за да го корегира, като смъмри ученика или гово-
ри с него (директно-активна стратегия); да опита да не гледа на поведението 
на ученика като смущаващо (индиректно-активна); да игнорира ученика (ди-
ректно-пасивна); да се развлича в междучасието или вечерта (индиректно-па-
сивна).
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В зависимост от ситуацията и вида стратегия за справяне стресът може 

да бъде редуциран или не, също така в зависимост от ситуацията определени 
стратегии са по-подходящи за справяне със стреса от други. Директно-актив-
ните стратегии се приемат за особено успешни, но те могат да бъдат прилагани 
само в ситуации, които действително могат да бъдат променени. Индиректно-
активните стратегии също могат краткосрочно да въздействат като стрес-ре-
дуциращи, но в дългосрочен аспект могат да доведат до увеличаване на стреса. 
Индиректно-пасивните стратегии се приемат като малко успешни и се нами-
рат в положителна корелация с бърнаут (Pines, Kafry, 1982; Burisch, 2006).

Изхождайки от модела на Lazarus и Launier може да се обобщи, че стре-
сът се детерминира от начина по който се възприема дадена ситуация, от ми-
налия опит и очаквания, от изходното положение, от способностите и знани-
ята на човек да се справя със стресори, т.е. от прилагането на адекватни стра-
тегии за справяне (копинг стратегии). До бърнаут може да се стигне тогава, 
когато човек не може да се справи със (социалния) стреса за дълъг период от 
време (Barth, 1992).

Друг подход за справяне с бърнаут е така нареченият подход „трите R“
• recognize (разпознаване) – наблюдават се предупредителните призна-

ци на бърнаут;
• reverse (отменяне) – отмяна на щетите, причинени от управлението 

на стреса и търсенето на подкрепа;
• resilience (издръжливост) – изграждане на устойчивост към стреса, 

чрез грижи за физическото и емоционалното здраве (http://helpguide.
org/mental/burnout_signs_symptoms.htm, 23.08.2012)

Вторият подход е работно и организационно-психологически и 
включва последните две равнища на Paine. Предложенията за справяне чрез 
този подход надминават споменатите до сега мерки за справяне с бърнаут на 
индивидуално ниво и се отнасят до условията на работата и организацията на 
дейността.

Според Pines, Aronson и Kafry (Pines, Aronson, Kafry, 1981) и Maslach и 
Jackson (Maslach, Jackson, 1984), за да се избегне „прегарянето“, са необходими 
промени на ниво институция, на непосредствените условия на труд и на ин-
дивида. Това се обосновава с факта, че бърнаут първоначално е синдром на 
изтощението и „инсайт“-терапията не е достатъчна за неговото преодоляване. 
За целта е необходимо в дългосрочен план да се направи всичко възможно за 
промяна на работната ситуация и за подобряване на условията на труд. Напри-
мер може да се отстранят бариерите за постигане на целите и да се редуцират 
неприятните ситуации на работното място, да се възпрепятства необходимост-
та от подчинение на противоречиви изисквания (Enzmann, Kleiber, 1989:38).

За да се неутрализира бърнаут или неговите симптоми на различните рав-
нища, са възможни следните промени, свързани с работата и организацията:

• на равнището на условията на труд – организиране на работата (въз-
можности за разтоварване, продуктивна съвместна работа, стройна 
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организация на работата), организация на работното време (доста-
тъчно свободно време, непълно работно време, творчески отпуск, 
прекъсване на работата за определено време), оптимално разпределя-
не на работата, възможности за автономност и свобода на действие, 
както и участие в процеса на вземане на решения;

• на равнището на институцията – ръководства, които са готови ак-
тивно да подпомагат служителите си, превантивна социализация (да 
се получава достатъчно информация по време на образованието и в 
началото на професионалната кариера за натоварванията и възмож-
ностите за справяне с тях), законодателство (напр. в образованието – 
определяне големината на класовете, работното време на учителите и 
др.), възможности за кариерно развитие, специализация, квалифика-
ция и преквалификация (Heim, Nido, 2008).

Тези предложения не са изчерпателни и подлежат на допълване и уто-
чняване.

Извън посочените два подхода Cherniss (Cherniss, 1982b) описва друг 
подход като възможност за справяне с бърнаут. Той смята, че средство срещу 
бърнаут са т. нар. идеологически общности. Стига до извода, че монахините, 
които се чувстват свързани с определена морално-религиозна парадигма, не 
са подвластни на бърнаут, въпреки че имат трудно работно ежедневие, в което 
се откриват голяма част от признаците на бърнаут, които водят до „прегрява-
не“ при другите хора. Според него бърнаут не започва със стрес, а със загуба 
на ангажираност и липса на смисъл от работата. Cherniss разглежда бърнаут 
като културен и исторически феномен (за разлика от проблема на индивиду-
алното приспособяване и справяне). Той смята, че нашата култура е загубила 
устойчивостта и убедителността си и по този начин е загубила своята стабили-
зираща функция и функцията да направлява действията ни. Той препоръчва 
да се възстановят тези стойности или да се създадат нови системни структу-
ри чрез етаблирането (основавам, установявам, създавам) на малки, обозри-
ми системни структури (алтернативни култури, кооперативни организирани 
системи за подпомагане и др.).

Ако човек е преминал през всички фази на прегарянето, често е много 
трудно отново да намери „почвата под краката си“. Затова е препоръчител-
но човек внимателно да се вгледа в себе си, защото здравословната грижа за 
балансиран начин на живот е един от най-важните фактори за избягване на 
бърнаут.

H. Roth препоръчва следните превенционни мерки:
• честна самооценка – необходимо е човек да отдели време за реалис-

тична самооценка (около един час, за да се преценят собствените чув-
ства и потребности), защото в противен случай всичко остава както 
си е било. Застрашените от бърнаут хора често решават да направят 
два пъти повече, отколкото могат да свършат; честният поглед в „сър-
цето“ трябва да доведе до сериозна и планирана нова ориентация;
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• поемане на отговорност – човек трябва „вземе живота си в свои ръце“, 
да даде отговор на собствената си самооценка и да си постави необходимите 
приоритети; често полето за действие е много по-голямо, отколкото предпо-
лага човек на пръв поглед; измерими и мотивиращи цели, които са фиксирани 
и писмено могат да съдействат за възстановяването на хармонията в живота.

• идентифициране на вътрешните движещи сили – някой или нещо се 
грижи за това човек да остане във „въртележката на хамстера“; тук е наложи-
телно да се открие онази „инстанция“, която отново и отново потиква човека 
към действие;

• изграждане на защитено гнездо – свързано е с развитието на здра-
вословен усет към личната сфера; често личните граници изчезват неусетно 
„превзети“ от професионалната сфера; ако човек успява да стигне до леглото 
си, премиванайки през лабиринт от книги, работни листи, учебни игри и др., 
е необходимо да се преподредят приоритетите и да се изградят защитни меха-
низми;
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• човек трябва да се научи да казва „НЕ“ – едно здравословно „ДА“ 

по отношение на собствените чувства и потребности е добра основа за ясно 
„НЕ“ по отношение на изискванията и задачите, които човек иска да приеме; 
хората, които успяват деликатно, но ясно и категорично да кажат „НЕ“ печелят 
респекта на останалите;

• човек трябва да се наслаждава на деня – заедно с многото натовар-
ващи моменти всеки един ден има своята собствена красота и своя шанс; не-
ообходимо е човек да се концентрира върху настоящия момент, само той е 
действително важен; това е моментът, в който човек може да „поеме дълбоко 
въздух“ и има шанс да „смъкне летвата“ на собствените си постижения;

• подържане на баланса между напрежението и релаксацията – един 
лък, който винаги е опънат, губи еластичността си; човек се нуждае от поло-
жителен стрес, за да постигне добри резултати; точно толкова важно е и редов-
ното фиксирано планиране на места за релаксация; необходимо е да се открие 
отпускащото действие на креативните „мини“ паузи, при които са достатъчни 
няколко минути, за да се измъкне човек от „въртележката на хамстера“;

• откриване мъдростта на тялото – „тайният секретар“ (тялото) съхра-
нява всички преживявания; ако се натрупват напрегнати ситуации все някога 
„чашата прелива“; тялото дава ясни сигнали, важно е те да се приемат сериоз-
но и да се реагира на тях; необходимо е човек да се научи своевременно да се 
грижи за доброто състояние на тялото си, като се започне от храненето, през 
спорта до разтоварващи упражнения или масажи; съществуват много въз-
можности човек да се грижи и да „глези“ тялото си;

Превенция и профилактика на Бърнаут синдрома в учителската професия
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• създаване на собствен автономен остров – всеки човек се нуждае от 
своя остров; под това се разбира място, на което той може да отпусне душата 
да се рее; изискванията и дисперсията трябва да останат извън този остров; 
понякога е трудно човек да си организира вкъщи време за този остров; твърде 
много неща постоянно „крещят“ за внимание, а на този остров има само неща, 
които човек върши с удоволствие, и които му влияят добре;

• изграждане на устойчиви отношения и връзки – в забързаното еже-
дневие е все по-трудно да се изградят здравословни и постоянни връзки; ста-
билните връзки са важни във време на криза;

• промяна само на една област – изглежда е собствено изкуство (което 
може да бъде научено) да се посвети човек напълно, с цялото си сърце само на 
едно нещо (професия, семейство, приятели…); ако това се случи, енергията, 
която е вложена не е напразна; промяната следва да започне с малки стъпки, в 
посока положителна грижа за самия себе си, и преди всичко трябва да започне 
днес (Roth, 2006:7 – 9).

Наталия И. Витанова, Нели Х. Митева
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Профилактика на бърнаут синдрома
За да се предотврати влиянието на бърнаут синдрома, е необходимо да се 

идентифицират синдромите, човек да се научи да критичен към себе си, да осъз-
нае, че има проблем. Профилактиката е не само почивка, а и психическа хигиена.

У нас учителите работят под голямо напрежение. Те са подложени на 
силен обществен натиск, непрекъснато са критикувани, а това се отразява на 
тяхното поведение и на отношението им към учениците. Професионалистите, 
които работят с хора, с човешки съдби, са особено натоварени. Те често носят 
тези житейски истории със себе си и не могат да се освободят от тях.

Като профилактични мерки могат да се посочат:
• определянето на краткосрочни и дългосрочни цели – това не само 

обезпечава обратната връзка, но и свидетелства за това, че човек е намерил 
верния път и повишава дългосрочната си мотивация; достигането на кратко-
срочните цели е успех, който съдейства за самовъзпитанието на човека;

• използването на „тайм-аут“-ове, които да обезпечат психическото и 
физическото благополучие (почивка от работата);

• формирането и усъвършенстването на умения и навици за саморе-
гулация – релаксация, положителни вътрешни атитюди, които помогат да се 
намали нивото на стреса, което води до „прегаряне“;

• професионално развитие и усъвършенстване – повишаване на ква-
лификацията, курсове, конференции, симпозиуми, семинари, тренинги и др., 
това дава възможност за обмен на професионална информация и комуника-
ция с представители на други колективи, институции, държави;

• избягването на ненужна конкуренция – има ситуации, в които тя не 
може да бъде избегната, но прекомерното желание за победа поражда тревога, 
прави човека агресивен и съдейства за възникването на „бърнаут“-синдрома;

• емоционално общуване – когато човек анализира своите чувства и ги 
споделя с другите, вероятността за „прегаряне“ значително намалява или този 
процес не е толкова силно изразен;

• подържане на добра физическа форма – между състоянието на тялото 
и разума съществува тясна връзка, затова е необходимо да се избягват неправил-
ното хранене, злоупотребата със спиртни напитки, тютюнопушенето, диетите, 
затлъстяването тъй като те могат да съдействат за проявление на синдрома.

(http://lifeline.by/library/551.html).
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През последните години проблемът за съхраняване на психическото 
здраве на учителската колегия е все по-актуален. Високата емоционална вклю-
ченост в дейността, времевата рамка на дейността, организационните момен-
ти на педагогическата дейност и отговорността пред администрацията, роди-
телите и обществото за резултатите от своя труд провокират възникването 
на невротични разтройства и психо-соматични заболявания у учителите. На 
практика в образователните институции възниква проблемът на професио-
нална дезадаптация като отражение на личностните протоворечия между не-
обходимата мобилизация и наличните вътрешни енергоресурси, в резултат на 
което се появява пренапрежение и преумора. Феноменът на „прегарянето“ е 
силно изразен и е във фокуса на училищната педагогика, клинична психоло-
гия, социология.

Когато силно мотивирани учители „прегорят“ и първоначалното въо-
душевление от тяхната дейност се превърне в разочарование и недоволство, 
това се отразява негативно на процеса на обучение и възпитание. Една добре 
функционираща образователна система, чието качество се определя от дейс-
ващата учителска колегия, следва да бъде в центъра на обществения интерес.
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GOOGLE ТАБЛИЦИ И ДОКТОПУС – ОБЛАЧНИТЕ 
АСИСТЕНТИ НА СЪВРЕМЕННИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ

Наташа Л. Колева

GOOGLE SPREADSHEETS AND DOKTOPUS –  
THE CLOUD ASSISTANTS  

OF THE CONTEMPORARY TEACHER
Natasha L. Koleva

ABSTRACT: The Office apps from technology giant Google are increasingly pop-
ular, including for educational purposes. Doktopus Add-on to the online spread-
sheet is a powerful tool in the hands of the teacher, with which he can organize 
and rate the learning projects fast and effective.At the same time, Doktopus al-
lows a constant insight into the work of the students and easy communication 
between teacher and students.
KEYWORDS: cloud services,  Google Sheets, Google Apps, Doctopus

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 297/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Преподавателят е изправен пред ежедневното предизвикателство да 
задържа вниманието на своите студенти, да ги въвлича активно в процеса на 
обучение, като го направи атрактивен, предизвикателен и достъпен за тяхното 
мислене и начин на живот. Съвременните учащи са от така наречените 
поколения Х и Y, които са отраснали в ерата на дигиталните технологии и са 
изцяло погълнати от тях. Младежите на нашия век боравят с технологиите 
уверено, стремят се към разнообразие и очакват динамично обучение и 
нови форми на представяне на информацията. Те се доверяват много повече 
на Уикипедия, отколкото на енциклопедия Британика – дело на екип от 
академици. Те предпочитат да проверят в Google всяко едно наше твърдение, 
тъй като образователните институции отдавна не са единствен източник на 
информация. Същият този всезнаещ Google може да бъде от голяма помощ 
и за преподавателите. Според ежегодното проучване на Джейн ХАРТ (Centre 
for Learning and Performance Technologies) сред над 1000 професионалисти 
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в образованието от 61 страни от цял свят, Google Докс и Диск заемат второ 
място сред инструментите, използвани за образование през 2014 г. [16].

Google apps е безплатен пакет от уеббазирани приложения за работа с 
текстови документи, електронни таблици, презентации, формуляри/анкети и 
др. Приложенията са интегрирани с аналогичните продукти от Офис пакета 
на Microsoft и позволяват онлайн сътрудничество и комуникация по време на 
работа, което е полезна възможност при споделяне на файлове и работа в екип.

Голяма част от анкетираните от Centre for Learning and Performance 
Technologies споделят, че използват Google Докс като основен инструмент за 
екипна работа в реално време.

За провеждането на всеки един тест със студентите си, преподавателят 
е изправен пред трудната задача да осигури копие за всеки един учащ, да го 
предостави за решаване, след което да събере готовите работи за проверка, да ги 
оцени и върне мнението и оценката си за представената работа. Използването 
на приложенията на Google премахва необходимостта от използване на 
купища хартия за всеки един тест или курсова работа. Документите са 
електронни и се съхраняват в облака (онлайн услуга в реално време). Могат 
да се предоставят за четене или редакция само с натискането на един бутон и 
промяна на настройките за споделяне.

Въпреки помощта на Google приложенията в административната работа 
на преподавателя, от него се изисква ръчно да сподели съответния файл с всеки 
студент или с определена група учащи, ако е разделил курса на групи с отделни 
задачи или на екипи за съвместна работа. Освен това преподавателят трябва 
да съхранява прегледно всички файлове на курса, да знае кой файл чии е и как 
е оценен. Всеки студент следва да бъде уведомен как се е справил със задачата 
си, което означава изпращане на индивидуален имейл от преподавателя, след 
като приключи с оценяването. Провеждането на проектно-базирано обучение 
е трудоемко за обучаващия, без значение дали ще го провежда на хартия или с 
помощта на съвременните технологии.

Доктопус е допълнение към електронните таблици на Google, което 
функционира като помощник преподавател в класната стая и изпълнява всичко 
описано дотук. Той автоматизира създаването на копия на документи (тест, 
бланка със задача и т.н.), тяхната проверка и оценка, така че преподавателят 
да има повече време за работа и консултации със своите студенти за сметка 
на времето, необходимо за административна работа по организиране на тест. 
Доктопус прави учебната зала много по-ефективна. Авторът на Доктопус 
Андрю Стилман има над 10 годишен стаж като преподавател, а също и като 
училищен помощник-директор. Практиката дава своя принос в стремежа 
му да облекчи работата и на преподавателя, и на администраторите при 
създаването на приложението.

Преподавателят може да създаде празна бланка, в която студентът да 
реши своята задача. През цялото време преподавателят има поглед върху хода 
на работа. Той може да насочва и съветва своите студенти чрез възможностите 

Google таблици и Доктопус – облачните асистенти на съвременния преподавател
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за комуникация в 
приложенията на 
Google. С помощта на 
Доктопус с няколко 
лесни стъпки се 
създава и предоставя 

за редактиране отделна папка за всеки учащ, която съдържа подпапки с общи 
за целия курс материали и личния файл, в което изпитваният да попълни 
своето решение. Тези бланки могат да бъдат еднакви за всички студенти, но 
по преценка на преподавателя, курсът може да бъде разделен на групи, които 
да работят съвместно в свой проект, или пък да работят в индивидуални 
документи, различни за отделните групи. Студентите могат да работят по 
поставената им задача от всяко устройство с интернет връзка – компютър, 
таблет или смартфон. Могат да решават заданието си от библиотеката, от 
кафенето или от парка, без опасност домашното им да се загуби. И ако на 
другия ден седне да довърши работата си от друго устройство, то няма нужда 
да носи файла със себе си – той е съхранен в Google диск в последния си 
вариант. Отмяната на редакции на документа също е възможно, хронологията 
се съхранява от момента на създаване на файла.

Първата стъпка при организирането на задание с Доктопус е 
преподавателят да въведе имейлите на своите студенти, като всички трябва 
да са регистрирани потребители на Google. Предвид усилената работа на 
технологичния гигант в посока сигурността на потребителите си, ползването 
на Google в случая е повече преимущество, отколкото ограничение [1, 2].

Преподавателят може да ползва съществуващ списък с адресите на своя 
курс или да обедини няколко списъка в един.

След попълване на имената и адресите на 
студентите, следва да се избере папката, в която 
Доктопус ще създаде папките на курса.

В случая на фиг. 2 основната папка е с име 
задача 1. В нея Доктопус е създал 4 папки – папка 
Teacher – задача 1, видима само от преподавателя, 
която съдържа таблицата със списъка на 
студентите, папка Class View – задача 1,Class 
Edit – задача 1 и пaпкa задача 1 – Students. В Class 
View преподавателят може да постави помощни 
материали по задачата, които ще бъдат видими 
за всички учащи, включени в списъка. В папка 
Class Edit студентите и преподавателят могат да 
добавят документи, които са общи за курса и 
могат да се редактират. Последната папка – задача 
1 – Students, съдържа индивидуална папка за 
всеки учащ, която съдържа връзка към горните 
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помощник преподавател в класната стая и изпълнява всичко описано дотук. Той автоматизира 
създаването на копия на документи (тест, бланка със задача и т.н.), тяхната проверка и оценка, 
така че преподавателят да има повече време за работа и консултации със своите студенти за 
сметка на времето, необходимо за административна работа по организиране на тест. Доктопус 
прави учебната зала много по-ефективна. Авторът на Доктопус Андрю Стилман има над 10 
годишен стаж като преподавател, а също и като училищен помощник-директор. Практиката дава 
своя принос в стремежа му да облекчи работата и на преподавателя, и на администраторите при 
създаването на приложението.  

 Преподавателят може 
да създаде празна бланка, в 
която студентът да реши 
своята задача. През цялото 
време преподавателят има 
поглед върху хода на работа. 
Той може да насочва и 

съветва своите студенти чрез възможностите за комуникация в приложенията на Google. С 
помощта на Доктопус с няколко лесни стъпки се създава и предоставя за редактиране отделна 
папка за всеки учащ, която съдържа подпапки с общи за целия курс материали и личния файл, в 
което изпитваният да попълни своето решение. Тези бланки могат да бъдат еднакви за всички 
студенти, но по преценка на преподавателя, курсът може да бъде разделен на групи, които да 
работят съвместно в свой проект, или пък да работят в индивидуални документи, различни за 
отделните групи. Студентите могат да работят по поставената им задача от всяко устройство с 
интернет връзка – компютър, таблет или смартфон. Могат да решават заданието си от 
библиотеката, от кафенето или от парка, без опасност домашното им да се загуби. И ако на другия 
ден седне да довърши работата си от друго устройство, то няма нужда да носи файла със себе си – 
той е съхранен в Google диск в последния си вариант. Отмяната на редакции на документа също е 
възможно, хронологията се съхранява от момента на създаване на файла.  

Първата стъпка при организирането на задание с Доктопус 
е преподавателят да въведе имейлите на своите студенти, като 
всички трябва да са регистрирани потребители на Google. Предвид 
усилената работа на технологичния гигант в посока сигурността на 
потребителите си, ползването на Google в случая е повече 
преимущество, отколкото ограничение [1, 2].  

Преподавателят може да ползва съществуващ списък с 
адресите на своя курс или да обедини няколко списъка в един.  
След попълване на имената и адресите на студентите, следва да се 
избере папката, в която Доктопус ще създаде папките на курса.  

В случая на фиг. 2 основната папка е с име задача 1. В нея 
Доктопус е създал 4 папки – папка Teacher – задача 1, видима 
само от преподавателя, която съдържа таблицата със списъка на 
студентите, папка Class View – задача 1,Class Edit – задача 1 и 
пaпкa задача 1 - Students. В Class View преподавателят може да 
постави помощни материали по задачата, които ще бъдат видими 
за всички учащи, включени в списъка. В папка Class Edit 
студентите и преподавателят могат да добавят документи, които са 
общи за курса и могат да се редактират. Последната папка - задача 
1 – Students, съдържа индивидуална папка за всеки учащ, която 

съдържа връзка към горните две папки с общи материали и индивидуалния файл със задачата. 
Тази папка е видима само за конкретния студент и преподавателя и единствено те могат да ги 
редактират. Студентът няма правата да споделя задачата си с други хора. 

Фигура 1 

Фигура 2 
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две папки с общи материали и индивидуалния файл 
със задачата. Тази папка е видима само за конкретния 
студент и преподавателя и единствено те могат да 
ги редактират. Студентът няма правата да споделя 
задачата си с други хора.

При потвърждаване на тази стъпка, Доктопус 
изпраща на всеки учащ съобщение с връзка към 
неговата папка и описание на съдържанието ѝ.

Следва преподавателят да укаже на Доктопус 
как е организирана задачата и какви файлове ще 
получат студентите. Възможностите са следните:

1. Individual – All the same
При този избор Доктопус ще размножи еднакви 

копия на задачата за всеки от студентите
2. Individual – Differentiated – при този избор 

студентите ще получат собствено копие на задачата, 
различна за групите, които е създал преподавателят.

3. Project Groups – тук студентите отново са 
разделени на групи и всяка група има общ документ 
за съвместна работа.

4. Whole Class – създава се един общ файл, споделен за попълване с це-
лия курс.

Ако по някаква причина преподавателят иска да даде достъп на студен-
тите от курса до индивидуалните файлове на състудентите им, той може да 
избере дали те да могат само да го виждат, да го коментират или да могат и да 
пишат в него.

При необходимост, преподавателят може 
да определи свой помощник, който да оценява 
и преглежда решенията на обучаемите, което е 
много полезно за случаите, когато заданията се 
оценяват от екип от преподаватели.

Всеки посочен помощник ще има същите 
права върху създадените папки и файлове, без 
правото да трие. Адресът на помощника се 
въвежда в съответното поле.

В стъпка 4 преподавателят посочва пап-
ката в Google диск с образците на документите, 
които ще бъдат изпратени на студентите. Това 
може да е единичен текстов документ, таблица, 
презентация или цяла папка с материали.

При следващата стъпка се въвежда име-
то на папката, в която преподавателят да съх-
ранява файловете на студентите си. Уточнява 

Google таблици и Доктопус – облачните асистенти на съвременния преподавател

При потвърждаване на тази стъпка, Доктопус изпраща на всеки 
учащ съобщение с връзка към неговата папка и описание на 
съдържанието й.  
Следва преподавателят да укаже на Доктопус как е организирана 
задачата и какви файлове ще получат студентите. Възможностите са 
следните: 
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При този избор Доктопус ще размножи еднакви копия на задачата 
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ще получат собствено копие на задачата, различна за 
групите, които е създал преподавателят. 

3. Project Groups – тук студентите отново са разделени на 
групи и всяка група има общ документ за съвместна 
работа. 

4. Whole Class – създава се един общ файл, споделен за 
попълване с целия курс. 

Ако по някаква причина преподавателят иска да даде достъп на 
студентите от курса до индивидуалните файлове на състудентите 
им, той може да избере дали те да могат само да го виждат, да го 
коментират или да могат и да пишат в него. 

При необходимост, 
преподавателят може да определи свой помощник, който да оценява 
и преглежда решенията на обучаемите, което е много полезно за 
случаите, когато заданията се оценяват от екип от преподаватели.  

Всеки посочен помощник ще има същите права върху 
създадените папки и файлове, без правото да трие.  Адресът на 
помощника се въвежда в съответното поле. 

В стъпка 4 преподавателят посочва папката в Google диск с 
образците на документите, които ще бъдат изпратени на студентите. 
Това може да е единичен текстов документ, таблица, презентация 
или цяла папка с материали. 

При следващата стъпка се въвежда името на папката, в която 
преподавателят да съхранява файловете на студентите си. Уточнява 
се и как да бъдат именувани индивидуалните файлове с решенията 
на студентите. Удобство за преподавателя е името на изпитвания да 
се съдържа в името на документа с неговата работа, а това е 
възможно чрез използването на специални променливи (фиг. 4). 

Следва последна проверка на въведените настройки и 
стартиране на процедурата по размножаване и споделяне на файлове/папки. Едновременно с това 
Доктопус създава нови колони в електронната таблица с име и уникален ключ на изпратения файл 
и хипервръзка към него, така че преподавателят има съвсем улеснен достъп до заданията на своите 
студенти.  
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се и как да бъдат именувани индивидуалните файлове с решенията на студен-
тите. Удобство за преподавателя е името на изпитвания да се съдържа в името 
на документа с неговата работа, а това е възможно чрез използването на спе-
циални променливи (фиг. 4).

Следва последна проверка на въведени-
те настройки и стартиране на процедурата по 
размножаване и споделяне на файлове/папки. 
Едновременно с това Доктопус създава нови ко-
лони в електронната таблица с име и уникален 
ключ на изпратения файл и хипервръзка към 
него, така че преподавателят има съвсем улес-
нен достъп до заданията на своите студенти.

След като задачата е изпратена за реше-
ние, преподавателят може да проследява про-
цеса на работа на своите студенти, както и да 
провери какво е написал всеки един от тях, ако 
задачата е групова.

Екранът на Доктопус вече е друг (фиг. 
6). Той дава на преподавателя инструменти 
да провери дата на последната редакция на 
всеки от студентските файлове, брой думи 
в документа, както и да ограничи правата 
за редактиране на файловете, например при 
изтичане на поставения срок за задачата. 
Ограничаването и възстановяването на тези 
права става с натискане на бутона Transfer 
Ownership to Students.

Преподавателят въвежда оценките на студентите си по задачата в съот-
ветната колонка Grades, в полето Feedback поставя коментар по представено-
то решение и с натискане на бутона Send feedback email всичко това е изпрате-
но в персонализирано съобщение до всеки учащ (фиг. 7).

Наташа Л. Колева

При потвърждаване на тази стъпка, Доктопус изпраща на всеки 
учащ съобщение с връзка към неговата папка и описание на 
съдържанието й.  
Следва преподавателят да укаже на Доктопус как е организирана 
задачата и какви файлове ще получат студентите. Възможностите са 
следните: 

1. Individual - All the same  
При този избор Доктопус ще размножи еднакви копия на задачата 
за всеки от студентите 

2. Individual - Differentiated – при този избор студентите 
ще получат собствено копие на задачата, различна за 
групите, които е създал преподавателят. 

3. Project Groups – тук студентите отново са разделени на 
групи и всяка група има общ документ за съвместна 
работа. 

4. Whole Class – създава се един общ файл, споделен за 
попълване с целия курс. 

Ако по някаква причина преподавателят иска да даде достъп на 
студентите от курса до индивидуалните файлове на състудентите 
им, той може да избере дали те да могат само да го виждат, да го 
коментират или да могат и да пишат в него. 

При необходимост, 
преподавателят може да определи свой помощник, който да оценява 
и преглежда решенията на обучаемите, което е много полезно за 
случаите, когато заданията се оценяват от екип от преподаватели.  

Всеки посочен помощник ще има същите права върху 
създадените папки и файлове, без правото да трие.  Адресът на 
помощника се въвежда в съответното поле. 

В стъпка 4 преподавателят посочва папката в Google диск с 
образците на документите, които ще бъдат изпратени на студентите. 
Това може да е единичен текстов документ, таблица, презентация 
или цяла папка с материали. 

При следващата стъпка се въвежда името на папката, в която 
преподавателят да съхранява файловете на студентите си. Уточнява 
се и как да бъдат именувани индивидуалните файлове с решенията 
на студентите. Удобство за преподавателя е името на изпитвания да 
се съдържа в името на документа с неговата работа, а това е 
възможно чрез използването на специални променливи (фиг. 4). 

Следва последна проверка на въведените настройки и 
стартиране на процедурата по размножаване и споделяне на файлове/папки. Едновременно с това 
Доктопус създава нови колони в електронната таблица с име и уникален ключ на изпратения файл 
и хипервръзка към него, така че преподавателят има съвсем улеснен достъп до заданията на своите 
студенти.  
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След като задачата е изпратена за решение, преподавателят 
може да проследява процеса на работа на своите студенти, както и 
да провери какво е написал всеки един от тях, ако задачата е 
групова.  

Екранът на Доктопус вече е друг (фиг. 6). Той дава на 
преподавателя инструменти да провери дата на последната редакция 
на всеки от студентските файлове, брой думи в документа, както и 
да ограничи правата за редактиране на файловете, например при 
изтичане на поставения срок за задачата. Ограничаването и 
възстановяването на тези права става с натискане на бутона Transfer 
Ownership to Students. 

 Преподавателят въвежда оценките на студентите си по 
задачата в съответната колонка Grades, в полето Feedback  поставя 
коментар по представеното решение и с натискане на бутона Send 
feedback email всичко това е изпратено в персонализирано 
съобщение до всеки учащ (фиг.  7).  

Към м. 
май 2015 г. 
потребителите 
на Доктопус са 
малко над 77 

хиляди.  
 
В Европа все още не е популярно 

приложение, вероятно поради езиковата 
бариера (менюто е само на английски език). В 
България Доктопус се използва от 24 
потребители, в Румъния – от 40, в Испания са 
657, но в САЩ цифрата е 35114. 

Българските преподаватели все още 
използват технологиите, предимно за да 
предоставят електронен вариант на 
теоретичния материал или за неговото 

нагледно презентиране и по-рядко при проверка на знанията и текущ контрол. 
Съвременните учащи предпочитат динамична и интерактивна среда в процеса на обучение, 

защото им позволява да са активни участници в съвместна или самостоятелна дейност за 
създаване или откриване на факти и зависимости. Предвид тяхното „пристрастяване” към 
технологиите, поставянето на онлайн домашно ще доведе по-добри резултати (например по-малко 
студенти без домашна работа), отколкото традиционните писмени работи в тетрадката. А 
Доктопус може успешно да асистира на преподавателя в организацията на такава задача. 
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Към м. май 2015 г. потре-
бителите на Доктопус са малко 
над 77 хиляди.

В Европа все още не е по-
пулярно приложение, вероят-
но поради езиковата бариера 
(менюто е само на английски 
език). В България Доктопус се 
използва от 24 потребители, в 
Румъния  – от 40, в Испания са 
657, но в САЩ цифрата е 35114.

Българските преподавате-
ли все още използват технологи-
ите, предимно за да предоставят 
електронен вариант на теоре-
тичния материал или за неговото нагледно презентиране и по-рядко при про-
верка на знанията и текущ контрол.

Съвременните учащи предпочитат динамична и интерактивна среда 
в процеса на обучение, защото им позволява да са активни участници в 
съвместна или самостоятелна дейност за създаване или откриване на факти 
и зависимости. Предвид тяхното „пристрастяване” към технологиите, 
поставянето на онлайн домашно ще доведе по-добри резултати (например 
по-малко студенти без домашна работа), отколкото традиционните писмени 
работи в тетрадката. А Доктопус може успешно да асистира на преподавателя 
в организацията на такава задача.
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feedback email всичко това е изпратено в персонализирано 
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потребители, в Румъния – от 40, в Испания са 
657, но в САЩ цифрата е 35114. 

Българските преподаватели все още 
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студенти без домашна работа), отколкото традиционните писмени работи в тетрадката. А 
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МОТИВИ ЗА ИЗБОР И ОЧАКВАНИЯ  
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И КОНСУЛТИРАНЕ 

В ОБУЧЕНИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ ПЕДАГОЗИ  
НА ВХОДА НА УНИВЕРСИЕТА  

(Анализ на съдържанието на мотивационно есе в 
обучението на социални педагози)

Нели Ил. Бояджиева

MOTIVES FOR CHOICE AND EXPECTATIONS 
FOR PROFESSIONAL GROWGTH AND CARRIER 
COUNSELING OF THE SOCIAL PEDAGOGISTS  

AT THE ENTRANCE OF THE UNIVERSITY  
(Content-analysis of the motivation essays in training  

of social pedagogy students)
Neli Il. Boiadjieva

ABSTRACT. The aim of the study is to make inquiry and content analysis of 
academic essays of students in helping profession – social pedagogical workers for 
their professional plans and orientation and needs for Carrier counseling in the 
process of their teaching at University education.
KEYWORDS: students motives and expectations, carrier counseling, profes-
sional choice and growth, professional plans and orientation, academic essays, 
introduction in the specialty, university carrier centrums

Настоящото изследване има за цел да изведе възможностите и да анали-
зира съдържанието на академичното есе в началото на обучението по социал-
на педагогика на входа на университета. Предмет на конкретен анализ е една 
версия на използване на академично есе – мотивационно есе със студенти пе-
дагози във ФНПП на СУ „Св. Кл. Охридски“ при въвеждане в социалната пе-
дагогика като наука, академична специалност и бъдеща професия. Очаквани-
те резултати са насочени към извеждане на препоръки за приложение на есето 
в университетски контекст и по-специално при подготовката на студентите и 
за ориентация в кариерните им планове и потребности от кариерно консулти-
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ране. Изяснява се накратко същността и педагогическите аспекти на есето, не-
говата академична разновидност на базата на бегъл преглед на приложението 
му у нас и на собствен преподавателски и изследователски опит.

Есето е утвърден вид писмено съчинение в пресата, в литературното 
публикуване и в академичните дейности. То предоставя подходяща форма за 
споделяне на идеи, визии и критични оценки на събития, личности, постиже-
ния, области от знания и пр. Особеностите му се състоят в това, че то може 
да забавлява, агитира, образова, наставлява, въодушевява, мотивира и зара-
зява авторите. В своето разгръщане есето е фриволно и приема ту логичен, ту 
чисто субективен ход. В това отношение есето е най-свободният вид писане. 
„На есето е позволено всичко. Затова е толкова трудно на есеиста да се огра-
ничава сам. Есето идва от сполучливото съчетание на свободата и мярката“ 
(Йорданов 2006: 36). Ив. Мавродиева разглежда седем вида академично есе, а 
последното според нея е „творческа студентска научна разработка“ (Мавроди-
ева 2005: 49), която показва научни и текстови умения. Ан. Ефтимова схваща 
есето като вид аргументативен текст, по-скоро кратък, често с точно зададе-
ни параметри, който се използва за формиране на начални журналистически 
умения (Ефтимова 2011:9). Жанрово определящ признак на есето е силното 
лично присъствие на автора.

Б. Минчев изтъква, че възможността за утвърждаване на идеи е главно-
то достойнство на есето (Минчев,Б., 2015). В тази му роля есето се използва и 
като дидактическо средство за развиване на идеен начин на мислене. „Идеите 
са подготовка и критерии за практическо действие. Те служат и като „мост“ 
между теорията и практиката. Освен това ученето в писане на есета става част 
и от гражданското образование. Така, есето, използвано за образователни 
цели в университета, става академично есе. Дидактическите и изследователски 
възможности на този тип есе при подготовката на студенти в педагогическите 
и социални науки са предмет на специално проучване в наша обща студия 
(Бояджиева, Минчев, 2015).

По литературни данни може да се съди, че в различни ВУ се възлага пи-
сане на есета (Бакалова и др., 2011). Преподавател от педагогическия колеж 
към ШУ„Еп. К. Преславски“ в гр. Добрич описва свой опит по възлагане и оце-
няване на есета (Атанасова 2011). Студентски есета се използва в хуманитарни 
филологически, философски и богословски специалности, а все по-често и в 
рамките на областите на висше образование – педагогически и социални нау-
ки. То се прилага и анализира в обучението по различни учебни предмети като 
част от опитна изследователска работа или пилотиране на различни предме-
ти с интердисциплинен характер („Интеркултурно образование/възпитание“, 
„Педагогическа етика“, „Арт-педагогика“ и др.). То се появява като учебен и 
изследователски метод и източник на информация за студентски нагласи, уме-
ния и отношения в различен тип трудове на университетски преподаватели, в 
т.ч. и в дисертации, монографични издания и др.(Бояджиева 2011, 2014; Боя-
джиева, Минчев, 2015; Минчев 2015 и др.).

Нели Ил. Бояджиева
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В СУ „Св. Кл. Охридски“ също се предявяват теми за писане на есета по 

различни педагогически, психологически, философски и други дисциплини. 
Есето не е въведено системно в университетското образование у нас в педаго-
гическите специалности, а възлагането му на студенти не се и поощрява ин-
ституционално. Ако се извършва в пълен вид – с обратна връзка и се пише по 
едно есе по дадена дисциплина на месец – това става доста трудоемка дейност 
за преподавателите, която не може да се отчете в годишното натоварване по 
съществуващите отчетни критерии. Ето защо използването на есето за учебни 
цели се превръща в лична инициатива и самодейност на отделни преподава-
тели, които отделят специално време за инструктиране и методическа подго-
товка на студентите, за неговото четене, коментиране, обсъждане и оценяване.

Настоящото изследването е насочено към проучване на въпроса как сту-
дентите осъзнават и обосновават мотивите си да постъпят в специалността и 
какви перспективи виждат те в нея за своя живот и самоутвърждаване. Такова 
задание не само дава възможност да се представи и проследи мотивацията на 
студента, но да се прояснява и структурира тя за самия автор. Така есето функ-
ционира едновременно като риторична дейност и като задача за осмисляне.

Предмет на конкретно изследване e една версия на използване на акаде-
мично есе – мотивационно есе със студенти педагози във ФНПП на СУ „Св. 
Кл. Охридски“ при въвеждане в социалната педагогика като наука, академич-
на специалност и бъдеща професия. Очакваните резултати са насочени към 
извеждане на препоръки за приложение на есето в хуманитарен университет-
ски контекст и по-специално при подготовката на студентите и за очертаване 
на профила на мотивите за избор на специалността и очаквания на студентите 
от обучението в нея по отношение на бъдещата професионална реализация. 
Изясняват се и педагогическите аспекти на есето, неговата академична раз-
новидност на базата на преглед на приложението му в световната практика и 
собствен преподавателски и изследователски опит на автора.

Тези два аспекта на есето се проучват чрез метода на контент-анализ. 
Анализирани са есета на студенти по социална педагогика на тема „Моите мо-
тиви за избор на специалността и очакванията ми от обучението и бъдещата 
професионална реализация“. Целта бе да се опишат очакванията на бъдещи 
социални педагози на входа на университета и по този начин да се очертае 
мотивацията за избор на специалност, профил на очакванията за професията 
и за обучение по специалността. Есетата са написани през първия семестър от 
обучението на студентите като задача във връзка с дисциплината „Въвеждане 
в специалността“, която преподавам от 1996 г. Те са регламентирани в учебната 
програма по тази дисциплина и чрез написването им студентите получават и 
своята текуща оценка. Анализирани са 180 есета на студенти от 18 випуска 
на специалност „Социална педагогика“ (редовно и задочно обучение с 2, 3 и 
5 годишен срок) подбрани на случаен принцип – 30 мъже (17%) и 150 жени 
(83%). Съотношението отговаря на обучаваните студенти по пол. Подбрани 
са по десет есета на учебна година съобразно отделните форми на обучение.
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Методиката за анализ на съдържанието на есетата включва няколко 

етапа. Първоначално, текстовете на есетата се разделят на учебни години, в 
които са написани. После на всяко есе се дава условен пореден номер (1, 2, 3, 
4 и т.н.) и се слага буква М или Ж в зависимост от пола на автора на есето и се 
получава 1Ж, 2Ж, 3М, 4М, 5Ж и т.н. След това се четат есетата и в самия текст 
се поставят съответни обозначения за твърдения и откъси, съответстващи на 
определена категория, напр. 1В, 3Б, и т.н. Накрая се прави протокол за дадена 
година, в който срещу всеки условен номер се отбелязват отговорите с припи-
саните им категории по кодовите обозначения с букви и цифри в черно (вж. 
следващата таблица).1

Търсени бяха текстови твърдения, съответстващи на предварително оп-
ределените категории в Таблица 1.

Таблица 1. Категории на контент-анализ в мотивационното есе.
Как са 

постъпили? (1)
Знания за профе-

сията социален 
педагог (2)

Смятат ли да 
упражняват 

професията? (3)

Критика (4)

По първи избор 
(1А)

Над 10 думи (2А) Да, над 10 думи 
(3А)

На преподавателите 
(4А) >10 (над 10), <10 
(под 10)

По бал (1Б) Под 10 думи (2Б) Да, под 10 думи 
(3Б)

На учеб. съдържание 
(4Б) >10 (над 10), <10 
(под 10)

С явно 
нежелание (1В)

---- Не (над 10 3В, под 
10 3Г)

На неща и хора извън 
ФНПП. (4В) >10 (над 
10), <10 (под 10)

Проверени са следните характеристики: „Начин на постъпване и прием 
в специалността“ – по първо желание, по бал (случайно), с явно нежелание, 
без да посочват мотиви. Резултатите от анализа показват, че една трета декла-
рират (34%), че постъпват след съзнателен и мотивиран избор, но само 16% от 
тях са по първо желание. Записалите се с явно нежелание са едва 5% (повечето 
мъже), а тези по бал според класирането – 18%. Останалите близо две трети 
(66%) не са засегнали в своите разработки как и защо са избрали или са по-
паднали в тази специалност и дали тя отговаря на техния избор. Тези данни 
показват, че те са се озовали в сферата на помагащите педагогически профе-
сии под влияние на външни фактори или че все още не са в състояние да ги 

1 Контент-анализът като методика и категоризация е предоставен в екипна ра-
бота с проф.д-р Б. Минчев, а първичната количествена обработка в емпирична про-
цедура бе извършен от докторанти по социална педагогика в Катедра „Социална пе-
дагогика и социално дело”, работещи под мое научно ръководство и като участници в 
научно-изселодавелски проект финансиран от Фонд „Научни изследвания” на СУ № 
21/31.03.2015 Е.- Средовска, М. Великова, В. Градинарова, за което изказвам благодар-
ност за прецизната  работа и компетентност .
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осмислят в началото на своето следване. Опитът ни от преподавателската дей-
ност показва, че повече от половината от тях осъзнават, преосмислят и пови-
шават своята мотивация в хода на следването, а останалата част се преместват 
в други специалности или напускат, отдават се на други дейности или просто 
използват студентското си положение за различни цели, прекъсват, презапис-
ват и пр. Най-силен фактор за повишаване на мотивацията е практическата 
подготовка. Почти всички – повече от 95% показват повишен интерес към 
запознаване с професията „социален педагог“, описвайки я с над 10 думи. Ос-
таналите 5%, които са използвали под десет думи за описание на професия-
та, са вероятно същите студенти, записали с явно нежелание специалността, 
поради което и не са заинтригувани да научават повече за нея. Интересен е 
фактът, че отново 34% смятат да упражняват професията „социален педагог“, 
описвайки с над десет думи сравнително подробно очакванията си за бъдеща 
професионална реализация. Тези данни говорят, че може да се очаква, че за 
един випуск средно от 60 души, едва една трета – 20 от тях ще се подготвят 
целенасочено и мотивирано от самото начало на следването си за работа в со-
циално-педагогическата сфера на базата на очакванията на входа на универ-
ситета.

При анализиране на очакванията и желанията за сферите и полетата 
на бъдеща реализация са отговорили всички. Една трета (34%) предпочитат 
работа с деца и юноши, 20% – подчертават и очакват да се реализират в под-
помагането по-конкретно на: деца и лица с отклоняващо се поведение (12%), 
деца с увреждания (4%) или работа с възрастни и стари хора (4%). Това показ-
ва, че повече от половината – всеки втори студент в началото на обучението 
си по социална педагогика – очаква реализация в типично за социалната пе-
дагогика поле на работа. Всеки пети иска да работи с деца, лица, възрастни 
или стари хора с отклонения в поведението или увреждания, а всеки трети – с 
деца и юноши като желана възрастова група за педагогическа помощ. Общо 
около една пета (20% очакват работа в държавни институции и държавна ад-
министрация(15%) или в НПО (5%). Близо една трета посочват различни от 
квалификацията по социална педагогика сфера: 15% очакват да получат зна-
ния и умения необходими за живота, 16% – мислят за други възможности за 
реализация. Една четвърт категорично подчертават, че очакват от обучението 
си да придобият професионални знания и компетенции, които да им помогнат 
и в по-широк спектър на житейска и друга кариера.

От двете съставки на темата по-голяма аргументация е вложена в оч-
акванията, отколкото в личните мотиви и вътрешната нагласа и ценностна 
ориентация. Това е обяснимо, тъй като все още няма достатъчно осъзнава-
не за вътрешната мотивация на този етап от обучението непосредствено след 
приема в специалността за близо половината от студентите. Малко повече от 
половината акцентират върху свои личностни качества и вътрешна мотива-
ция за помагащия процес (общо 51%): желание за оказване на помощ (41%); 
любов към децата (5%); специфични личностни качества като милосърдие, 
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хуманност и др. (5%). Близо една четвърт посочват като подтик, обуславящ 
избора им на специалност личен преживелищен опит (15%), опит от работа с 
нуждаещи се от помощи подкрепа деца и хора (5%),опит от работа в социално-
педагогическата работа и дело (2%), друг тип житейски социален опит (7%).

Останалите близо една четвърт не коментират качествата си, свързани с 
избора на специалност, но посочват, че харесват самата професия (12,5%) или 
че смятат, че тя е перспективна и прагматична (12,5%). Това не означава, че 
нямат вътрешна мотивация, а по-скоро, че не са я осъзнали все още в началото 
на следването, но имат позитивни нагласи и оптимистични вярвания и дове-
рие към педагогическата професия.

В описание на професията и личната аргументация. Всички студенти в 
най-голяма част я характеризират като помагаща („грижа и помощ за други-
те“ – 37%), образователно-възпитателна (26%), хуманна и благородна (22%), 
хуманитарна (16%), социална (16%), социално-интегративна (10%), посред-
ническа (9%), профилактична (6%), консултантска (5%), а 6% изтъкват, че тя 
изисква особен талант и призвание. Около една пета (21%) изтъкват други ка-
чества, като я характеризират.

Има известни различия по пол при тава описание. Мъжете показват, че 
са по-лаконични, неемоционални, демонстрират дистанция или по-повърх-
ностен интерес към социалната педагогика, сравнени с жените. Изключение 
са тези от тях, които смятат, че това е тяхното призвание, а по-често те изтък-
ват нежеланието си да останат в специалността. Наблюденията на развитието 
им в университета през годините показва, че до края на обучението остават и 
се дипломират само изключително силно мотивираните или тези, които имат 
ясни кариерни ориентации още в началото на следването. Най-често това е за 
работа в полицията, пробацията, управлението на човешките ресурси и со-
циалната сфера, кариерна ориентация в държавната или общинска админи-
страция или неправителствения сектор и продължаване на образованието в 
следващите ОКС в педагогически или по-често – социални науки.

Никой не споделя разочарования от преподаватели и администрация в 
началото на следването, но близо половината студенти са критични към соци-
алната система, общественото подпомагане и грижите за нуждаещите се. В 
тази критика се съдържа иманентно желание за по-активно участие и намеса 
в подобряването на тази система.

Анализът на есетата в зависимост от формата на обучение на студенти-
те показва, че има разлика в качеството на есетата в зависимост от формата 
на обучение. При задочниците има повече случаи от практиката на грижи и 
помагане, преживелищен опит и по-изявена ангажираност да работят като со-
циални педагози. Редовните студенти споделят предимно очаквания за учебни 
знания и умения, които предстои да усвояват в университета и новата им соци-
ална роля на учащи, а очакванията на задочниците са свързани с практикуване 
в социално-педагогическата сфера, с престижа на професията и със смисъла, 
който би се появил в реални социално-педагогически дейности. Повече задо-

Нели Ил. Бояджиева



709
чници, особено тези след колеж („специалист/професионален бакалавър“) и 
съкратен срок на образование 2 години, са избрали социалната педагогика като 
първо и единствено възможно желание при кандидатстването. Студентите с 
петгодишен срок пък имат повече време да се подготвят и това се отразява вър-
ху качеството на техните разработки, които са по-богати и аналитични.

Всички студенти са учудващо добри риторици по отношение на соци-
алната педагогика. Това има двояко значение: означава допускане на лицеме-
рие в професията, от една страна, и възможност риторичното говорене да се 
превърне в убеждения, от друга. Малка част от тях проявяват оригиналност и 
умения за аргументация. Позоваванията се изчерпват с някои крилати мисли, 
сентенции и съждения, които не се отличават с особена стойност, а са по-ско-
ро клишета, запечатани от масмедиите. Езиковата култура и грамотност са на 
много добро равнище, а стилът – на добро.

Есето е полезна академична дейност, задаваща поводи за професионал-
на рефлексия и за формиране на убеждения, свързани със социалната педаго-
гика. То следва да присъства по-широко в обучението на бакалаврите в раз-
лични етапи на обучение и по различни учебни предмети. Би могло определен 
брой проверявани и оценявани есета да се планират като отделен вид дейност 
в индивидуалните планове на преподавателите със съответен брой часове.

Изводите, които могат да се направят, характеризират профила на сту-
дентите първокурсници, очертан чрез техните споделяния в есетата по след-
ния начин:

1. Една трета от студентите имат ясна представа за мотивите си за избор 
на специалността, но само 16% я записват по първо желание. Две трети не са 
наясно със своите мотиви и те се оформят в продължение на обучението в 
университета. Незначителна част са се записали да следват с явно нежелание 
и те отпадат обикновено още в началото, прекъсват или се преместват в друга 
специалност. Наблюденията показват, че близо две трети от броя на първо-
курсниците се запазва до края на следването, а половината от тях показват 
изявена мотивация и желание за реализация в професията, избралите я по 
първо желание са сред най-изявените бакалаври.

2. Почти всички начинаещи студенти показват изявен интерес към про-
фесията „социален педагог“, като я описват сравнително подробно, но отново 
само една трета желаят да я упражняват в бъдеще. Всеки втори посочва типич-
ни за социалната педагогика полета за реализация, сред които доминира жела-
нието за работа с деца и юноши при една трета от първокурсниците, следвано 
от работа с лица, възрастни и стари хора – с девиантно поведение или с увреж-
дания при една пета. Също една пета се ориентират към работа в различни ин-
ституции в държавната администрация или НПО. Близо една трета очакват, 
че ще получат полезни знания и умения за живота и компетенции, които да им 
помогнат и в по-широк спектър на житейска и друга кариера.

3. Всеки втори посочва свои личности качества, които го мотивират в 
избора на специалност и смята, че са подходящи и ще му помогнат в профе-
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сията „социален педагог“ (желание за помощ, хуманност, милосърдие, любов 
към децата и т.н.), а близо една четвърт – личен преживелищен или друг опит 
в помагащия процес, в това число и в социално-педагогическата сфера – по-
често студенти в задочна форма на обучение.

4. Почти всички описват подробно и дават адекватни на своите очак-
вания характеристики на професията „социален педагог“ като помагаща, 
социално-образователна, хуманна и благородна, хуманитарна, социална и 
социално- интегративна, посредническа, профилактична, консултантска или 
изискваща особен талант и призвание. Това отразява желание да се убедят с 
правилността на своя избор.

5.Има известна полова диференциация в предпочитанията към профе-
сията „социален педагог“ не само по отношение на факта, че тя е до голяма 
степен феминизирана, а и за това, че мъжете, които са записали да я изучават 
в университета, показват повърхностен интерес към нея в сравнение с жените. 
Сравнително малкият процент, които остават до края и се дипломират, имат 
трайни кариерни интереси и планове за реализацията си като социални педа-
гози от началото на следването си.

6. Има разлика и в качеството на есетата и мотивацията в зависимост 
от формата на обучение в полза на студентите задочна форма – най-вече тези 
със съкратен срок на обучение след колеж, а в по-малка степен за останалите. 
Повечето от тях са посочили специалността на първо място, а очакванията 
са свързани с желание за практикуване в социално-педагогическата сфера и с 
повече и по-богат личен опит в помагащия процес.

7. Студентите първокурсници имат повишени очаквания и доверие към 
преподавателите, към процеса на обучение в Алма Матер и не критикуват ад-
министративното обслужване. Всеки втори не е доволен от социалната систе-
ма извън СУ и демонстрира очакване, че би могъл да внесе промени в нея чрез 
професията си.

8. Повечето студенти са учудващо добри риторици по отношение на со-
циалната педагогика. Това има двояко значение и означава допускане на т.нар. 
„позволена морална привидност“ по израза на Кант, т.е. лицемерие от една 
страна, но и възможност риторичното говорене да се превърне в убеждения, 
от друга. По-малка част от тях проявяват висока рефлексивност, оригинал-
ност и умения за аргументация.

9. Студентите, които са приети в специалност „Социална педагогика“ в 
СУ, показват в умерена степен желание да споделят своите мотиви за избор и 
да описват очакванията си от бъдещата професия в оптимистично-позитивен 
план, умеят да се убеждават и самовнушават правилността на своя избор и 
декларират готовност за реализация в помагащите професии и по-специално 
социално-педагогическа работа.

10. Те имат много добро равнище на езикова култура и грамотност, до-
бро – в описанието на пътя на своята ориентация и стилово отношение. Това 
не може да се твърди в такава степен по отношение на креативност, и в още 
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по-малка степен за общата им култура и информираност. Налице е липса на 
особена оригиналност, трудности в интерпретацията и липса на умения за 
творческо писане. Това предполага необходимост есето да присъства по-ши-
роко в обучението на бакалаврите по социална педагогика във всички етапи 
на обучение и в повече учебни предмети. Би могло да се препоръча определен 
брой проверявани и оценявани есета да се планират като отделен вид дейност 
в индивидуалните планове на преподавателите със съответен брой часове.

В заключение може да се изтъкне, че есето може да се използва ефектив-
но и с научно-изследователски цели и бъде добро „огледало“ на мотивацията 
на бъдещите педагози, защото разкриването ѝ става по естествен начин, отвъ-
тре и не провокира отговори на преднамерени въпроси, както е при анкетата 
и интервюто, и затова есето е по-малко обременено от социална желателност. 
Въпреки че съществуват редица проблеми и трудности в този тип писане в 
университетското образование, то предоставя много възможности не само за 
обучението, но и за ръководството и подпомагането на личностното развитие 
на студентите. Освен за типологични особености, всяко есе носи отпечатък 
на индивидуалността на своя автор. Това предоставя възможности за лично-
стно-ориентиран рефлексивен подход към всеки студент, както и за ориента-
ция и средство за кариерно консултиране и съветване.
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БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО  
И ФОРМИРАНЕТО НА ДЕТСКАТА ЛИЧНОСТ

Нели Йорданова

BULGARIAN FOLK ART AND FORMATION  
OF CHILD‘S PERSONALITY

Neli Yordanova

ABSTRACT: Preschool age is an important period for the formation of human 
person. Folk art bring the children to the universal moral and aesthetic values. 
The report examines genre diversity of Bulgarian folk art and the impact of any 
genre on children development and upbringing.
KEYWORDS: folk art; moral education; aesthetic values

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 298/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Светът на детството е изумително интересен, динамичен, многоцветен. 
Тук непосредствеността на възприятията е най-пълна, свежестта на чувства-
та – най-ярка, вътрешната чистота – пленителна. Това е времето на натрупване 
на нравствен опит чрез подражание и емоционално съпричастие.

Проблемът за морала и нравственото формиране на личността е един от 
най-сложните и деликатни проблеми на възпитанието във всяка епоха. Всяка 
цивилизация, от древността до наши дни, създава своя ценностна система и 
формира добродетели. Независимо от специфичния и оригинален принос на 
всяка култура, човек достига до възприемането на непреходни добродетели по 
различен начин. В съвременните условия все по- актуален става проблемът за 
формиране на личността на детето.

Творчеството на народа ни винаги е било едно от основните средства за 
възпитание и естетическо въздействие.

Народното творчество осигурява на децата разнообразни и богати есте-
тически впечатления. От него се научават да разбират най-елементарните ис-
тини в сложния свят на изкуството…Тези впечатления оставят трайни следи 
в съзнанието на детето и имат решаващо значение за формирането на естети-
ческия му вкус [5].
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В какво се крие възпитателната сила на народните умотворения? На 

първо място те въздействат на децата със силата на художествените средства, с 
простото си и достъпно съдържание, с богатството на своите ярки и убедител-
ни образи, със свежестта и оптимистичния дух, който лъха от тях. Впечатле-
нията, получени в първите години от живота, са извънредно трайни и оставят 
дълбоки следи върху чувствата, върху начина на мислене и върху цялостната 
личност на детето. В първите години детето обиква природата с нейните багри 
и форми, свиква със звученето на народната песен, с народните обичаи и нра-
ви и те му стават близки за цял живот.

Освен с актуалността на мотивите, българското народно творчество се 
отличава и с жанрово многообразие. Трудно е да се прецени дали една приказ-
ка, наситена с фабула, с идейна основа и проблематика, е по – хубава от една 
приспивна песен или гатанка, в която са вложени остроумие и душевна нада-
реност. Освен приказките, които са любимо четиво на всяко дете, увлекател-
ни са и пословиците и поговорките, гатанките, скороговорките, залъгалките, 
броилките, римушките. Кратките литературни жанрове имат изключително 
дидактичен характер, защото в синтезирана художествена форма отразяват 
мъдростта на народа, неговите възгледи за морал.

Пословиците и поговорките например имат поучително-дидактичен ха-
рактер и се използват в речта, за да се изрази ясно дадена мисъл, без да се при-
бягва до широки разсъждения – „Сърдит Петко празна му торбата“. „Който 
знае книга има четири очи“ и др.

Пословиците и поговорките отразяват във високохудожествена синте-
зирана форма мъдростта на народа, неговите възгледи за морала и живота. 
В тях нашият народ възвеличава всички ония добродетели, които той цени 
и уважава – труда, обичта към човека, любовта към свободата, почитта към 
старите и близките, силата на колектива и взаимопомощта. Рязко или с тънка 
ирония осмива всички пороци и привички, които унизяват човешкото дос-
тойнство, като мързелът, лъжата, глупостта, двуличието и егоизмът. Възпита-
телната стойност на пословиците и поговорките е оценена от редица класици 
на педагогиката [5].

Пословиците и поговорките се възприемат най-добре от децата, когато се 
казват в ситуации, свързани с техния смисъл. Чрез тях могат да се разкрият по 
интересен и достъпен начин редица правила на поведение и морални норми.

Например: Работата краси човека;
 Приятел в нужда се познава;
 На лъжата краката са къси и др.
В пословицата може да се предаде съдържанието на цяло произведение 

(приказка, разказ) в едно изречение. Може би затова пословицата най-често се 
разглежда като „поука“ и „основна идея“ на приказката и не се обръща доста-
тъчно внимание на това, че тя е синтактична и логическа цялост на обобще-
ние, предадено чрез образно – емоционална обагреност.

Българското народно творчество и формирането на детската личност
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Пословиците и поговорките могат да се класифицират според съдържа-

нието си. Така например в някои се утвърждава трудът и трудолюбието: „Без 
труд и мъка няма сполука“, „За лудо работи, за лудо не стой“, а в други се осми-
ва мързела и безделието: „Мързелът не оре и не копае“.

Други възникват като отражение на историческото развитие на българския 
народ: „Хайдутин майка не храни“, „Вярна дружина – планина повдига“ и др.

В поговорките и пословиците се изграждат образи на „герои“ и думи – 
образи с метафоричен характер. В тях откриваме и типични образи, които 
обобщават явления и събития от живота – на сиромаха, на скъперника, на 
мързеливеца и др.

Чрез използване на пословици или поговорка се обогатяват представите 
на децата за възможностите за изразяване на една и съща или подобна идея с 
помощта на различни жанрове – чрез приказка и пословица, разказ и поговор-
ка, басня и пословица и др.

Голям интерес у децата пораждат басните. Къси и стегнати, те внушават 
направо поуката, която съдържат и тя лесно се разбира дори от най-малките 
слушатели. Басните „Мечката и лошата дума“, „Работният кос“ и други, са по-
пулярни произведения на народното словесно изкуство.

Друг жанр от народното творчество, който намира широко приложение 
в детската градина е гатанката. Тя представлява кратко народно умотворение, 
което описва най-характерните белези на предметите и явленията чрез сходни 
признаци с други – предмети и явления и често завършва с въпрос.

Например: „По полето свещи горят,
 вятър вее не гаси ги,
 слънце грее не топи ги – що е то?“
Чрез гатанките народът проявява своето остроумие, талантливост, съ-

образителност и наблюдателност и на това се учат децата като участници в иг-
рата. Гатанките обогатяват детския речник с нови думи и изрази по естествен 
и непринуден начин.

Чрез гатанките емоционално се разширяват, уточняват и затвърждават 
познанията на децата за обектите и явленията. Те са особено ценни за разви-
тието на детската съобразителност, мислене и умението да се правят логиче-
ски заключения. Когато намери верния отговор, детето изживява радостта от 
резултатното усилие на мисълта и добива увереност в своите сили.

Малкото дете обича поезията, стреми се към нея, живее с нея и посто-
янно се обогатява чрез нея. Българската народна песен спада към най-ценното 
наследство от миналото. Пенчо Славейков дава следното определение – „това 
е поезия без външен блясък и тя не би могла да допадне на повърхностни, 
лекомислени хора, тя е поезия на истински културни хора, които могат да раз-
граничат външен блясък от богато съдържание“.

Народната песен тръгва с човека от люлката му и става място за споде-
ляне на най-съкровени чувства, на споделени нежности, болки и радости.

Малкото дете е най-голямата радост в семейството, затова към него 
народът се обръща със сърдечни и гальовни думи: „детенце мило, мамино“, 
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„пиленце“ и др. А песните, в които се възпява майката – „майчица – сенчица“ 
както народът я нарича, възпитават децата в любов, признателност и уваже-
ние към нея. Вълнуващи са и песните, които възпитават нежни чувства между 
братята и сестрите в семейството, любов и грижа един към друг. „Два са бора 
ред по редом расли“.

Пълни с пожелание за здраве, бодрост и плодородие са и многобройни-
те новогодишни обредни песни, с които децата поздравяват своите близки – 
„Сурва, сурва година, весела година“.

Природните красоти също са намерили отражение в народната песен.
„Горо ле, горо зелена,
пътят ми не е оттука,
ала оттука ще мина,
че имаш сенки дебели,
и бистри води студени“.
Израз на любовта към труда и родната природа е песента „Слънце мило, 

мамино“, която е една от любимите за децата в детската градина.
Интерсни са и някои от песните за пролетта, като „Що ми е мило и дра-

го, че се е пролет пукнала“. Тези песни възпитават у децата усет към красивото 
и спомагат за формирането на естетически ценности.

Силно въздействие върху децата оказват и хумористичните песни, кои-
то осмиват чевешките недостатъци – например мързела.

Песните от поетичното народно творчество се възприемат лесно от де-
цата и намират широко приложение във възпитателната работа в детските 
градини наред със стихотворенията за деца, написани от съвременни автори.

От жанровото многообразие на българското народно творчество, най-
близки до децата са народните приказки. В тях са отразени мирогледът и битът 
на българския народ. Народната приказка крие незаменими ценности от поз-
навателно и възпитателно значение. Със силата си на въздействие и с ценните 
си качества хубавата българска приказка спомага за осъществяването на ре-
дица възпитателни задачи. Тя обогатява и разширява жизнения опит на деца-
та и възпитава у тях морални и естетически чувства.

Децата усещат, че в приказките е царството на щастието, красотата и 
вечното добро. Злото безпощадно се наказва; хората в края на приказката ви-
наги са щастливи; те са толкова хубави, колкото и добри; човек има свръхес-
тествено могъщество и побеждава злото. Самоувереното „Имало едно време“ 
и хубавият край „И заживяха оттогава щастливо“ стават за децата символ на 
истинност и ведра надежда. Точно на тази потребност отговаря народната 
приказка и остава толкова значима за нравственото възпитание на децата.

Приказката внася красота в живота на детето и развива фантазията му. 
За него обикновената тояжка е крилат кон, малкото ъгълче в стаята обшир-
на градина, в която расте златната ябълка, слънцето – грамаден великан. Във 
вълшебните приказки добрият юнак е благороден и честен и винаги е победи-
тел, но не само благодарение на изключителните си качества (сила, ловкост, 

Българското народно творчество и формирането на детската личност



716
съобразителност, ум, воля), но с помощта на чудотворни предмети (вълшебно 
килимче, шапка – невидима, огнен змей и др). Такива по – известни приказки 
са: „Тримата братя и златната ябълка“, „Келешът и царската дъщеря“, „Златно-
то момиче“ и много други.

Приказките, в които се разказва за бита на народа, за неговия труд, за вза-
имоотношенията в семейството, за живота на бедни и богати, вълнуват силно 
децата. В тях бедният, но весел и симпатичен герой, чрез остроумието и изобре-
тателността си взема връх над богатия и властника. Това са всички онези при-
казки за Хитър Петър, които се превръщат в любими, защото децата разбират 
значението на това да бъдат остроумни, съобразителни, находчиви и човечни. 
В приказките, като „Неволята“, „Който не работи, не трябва да яде“, „Сливи за 
смет“, детето разбира, че трудът и взаимопомощта са нещата, които движат хора-
та напред. Тези приказки поставят началото в изграждането на естетически вкус, 
оценка за добро и зло, за красиво и грозно. Чрез тях детето с радост откликва на 
успехите, страда заедно с изпадналите в беда, заклеймява мързеливите.

Чрез приказките за животни народът осмива човешки недостатъци и 
изтъква добродетели. Затова тези приказки напомнят за случки от живота на 
хората, а животните са изобразени с човешки качества. Децата осъзнават ха-
рактерите на героите: лисицата е хитра, вълкът – глупав, мечката – великодуш-
на, заекът – страхлив. Най-известните народни приказки за животни са: „Бо-
лен здрав носи“, „Лисицата и щъркелът“, „Лисицата и таралежът“, „Мечката и 
лошата дума“ и др.

Народните игри, танци и хора въздействат на децата с жизнерадостния 
си ритъм и буйното темпо. Те допринасят за възпитанието на естетически вкус 
и любов към всичко българско. Народните игри отразяват вековния педагоги-
чески опит на нашия народ, неговата наблюдателност и умението му да разби-
ра детските потребности.

Децата харесват и разбират произведенията на българската керамика, 
дърворезба и стенопис. Приказните произведения на българските майстори 
керамици могат да се използват като образци по моделиране, тъй като със 
своята красота допадат на децата и събуждат техните творчески сили. Декора-
цията на обемни предмети активизира мисленето и спомага за формирането 
на естетически ценности у децата.

Общуването на човека с изкуството започва от най-ранна възраст. Де-
тето възприема различни произведения на изкуството – приказки, стихове, 
песни, картини. А в празниците си взаимодействат литература, музика, изоб-
разително изкуство, хореография.

Народните обичаи са придружени от облекло и разнообразни рекви-
зити с голяма художествена стойност. В тях са събрани песни, танци, благо-
словии, приложно изкуство. Този синкретичен характер е водещо начало за 
комплексното възприемане на българската народна култура [2].

Празниците и обичаите са варианти за организация на педагогическото 
взаимодействие чрез съвременните характеристики и функционални параме-
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три за стимулиране на познавателната култура на децата в предучилищна въз-
раст. С народните обичаи подрастващите се приобщават към общочовешките 
ценности и добродетели. В много от празниците („Бъдни вечер“, „Великден“ 
и др.) децата проявяват емоционално-оценъчно отношение и така изграждат 
представите си за света.

Чрез празниците и обичаите се съдейства за :
– възпитаване на детето в положително емоционално отношение към 

явления от природната среда, бита и обществения живот;
– стимулиране на откривателството, овладяване на средства за прово-

киране на радост и взаимодействие.
– формиране основите на нравствено съзнание.
– стимулиране на естетически преживявания.
Децата с лекота възприемат фолклорните мотиви, образи и теми, защо-

то художественото им мислене е близко до естетическите категории на фолк-
лора. Включвайки се в пресъздаването на народните празници „Сурвакари“, 
„Лазаруване“, „Великден“, децата осъзнават своеобразието на народните явле-
ния и обекти, съпреживяват тяхната динамичност и красота. Като източник 
на поведенчески връзки и зависимости, разбирането на празниците, свързани 
с природата, включва:

– емоционалност и съпреживяване;
– интерпретация и внимание;
– подражание и внушение;
– загриженост и готовност;
– природосъобразност и природолюбие.
Традиционният празничен календар е пример за традиция, наследена 

от миналото и опреснена във времето. Децата са непосредствени участници 
в много от ритуалите, свързани с различни обичаи и празници и заедно с ро-
дителите си те участват при подготовката им. В детството, дори и един малък 
детайл, наситен с дълбоко емоционално съдържание, може да остави следи в 
мисленето, характера и поведението на човека.

Да бъдем щедри и съпричастни към околните е посланието на запазени-
те и до днес традиции:

Никулденският рибен курбан, на който непременно се канят роднини и 
съседи, „Полазникът“ на Игнажден, задължителната семейна вечеря на Бъдни 
вечер. Особено поучителна е традицията с прошката на Сирни заговезни. Точ-
но семейството е мястото, където децата да се научат да прощават – така, както 
поколения преди нас са го правили – по–млади от по–стари, деца от родители.

Празниците и обичаите имат голямо познавателно и възпитателно зна-
чение. Чрез тях се обогатяват знанията за промените в природата, за род и 
родина, създава се интерес към труда. Особено ценни са обичаите за нравстве-
ното изграждане на личността. Освен това празниците се отличават с поетич-
ни и сценични форми, които съдействат за развитие на детското въображение 
и за формиране на естетически вкус.

Българското народно творчество и формирането на детската личност
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Годините на детството са изключително важни за формирането на чо-

вешката личност. Тогава именно се извършва онова „велико тайнство“, което 
наричаме откриване на света; тогава възникват и се изясняват понятията за 
добро и зло; тогава се появява и постепенно се изработва отношение към жи-
вота и хората. А отчитайки неизбежните промени в света около нас, динамич-
ността и мобилността на днешния свят, изучаването на българското народно 
творчество е път към запазване и връщане на редица традиционни ценности.
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ЗАВИСИМОСТТА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ – 
ОБЩА И ЧАСТНА ДИДАКТИКА

Нели Стойчева Димитрова

DEPENDENCE TECHNOLOGY EDUCATION –  
GENERAL AND PROVIDE DIDACTIC

Neli Stoycheva Dimitrova

ABSTRACT: In this research work is an analysis of technology education, seen as 
a subsystem of the overall system of secondary education. The emphasis is on the 
one hand a clear need technological training to apply common didactics as real-
ize specific learning process with theoretical and practical. On the other hand, 
this subject has many specific features that create another type of need – a need 
for specific provisions in teaching theoretical nature.
The aim of scientific work is to analyze the needs and opportunities of didactics 
of technology education as a university discipline.
Searching is for the relationship between technological, general didactics and pri-
vate didactics.
KEYWORDS: technological education, general didactics, didactics of technology 
learning.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 298/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Научното познание изразено като процес се развива динамично. То 
непрекъснато разширява своите граници с натрупването на нов учебен ма-
териал, съобразяващ се с бързите промени на технологиите, определяни от 
обществените нужди и желания за усъвършенстване на човешката личност. 
Вследствие на тези фактори научното познание променя своето измерение. 
Това означава, че възникват нови аспекти на съществуващите вече понятия, 
които променят своите форми и се обособяват като нови в науката.

Измененията в статута на съвременния живот налагат бързи промени и 
в познавателната област.

В настоящия научен труд се прави представяне и анализ на системата 
на технологичното обучение, разглеждана като подсистема на общата система 
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за средно образование. Акцентира се от една страна върху категоричната по-
требност на технологичното обучение от прилагане на общата дидактика, тъй 
като се реализира специфичен учебен процес с теоретико-практическа насо-
ченост. От друга страна този учебен предмет има много специфични характе-
ристики, които създават друг вид потребност – необходимост от специфични 
теоретични постановки с дидактически характер.

Изхождайки от тези факти се определя целта на разработката да се ана-
лизират потребностите и възможностите на „Дидактиката на технологичното 
обучение“ като университетска дисциплина.

Търсят се зависимостите между технологичното обучение, общата ди-
дактика и частната дидактика.

Технологично обучение е този вид обучение, при което обект на изучава-
не са технологиите. Всяко едно обучение, при което има преподаване и овла-
дяване на технологии, може да бъде наречено технологично обучение.

В документа „Standards for technology literacy: Content for the study of 
technology“ на Международната асоциация по технологично обучение (ITEA) 
е посочено следното определение за технологично обучение – „обучение по 
технологии, което дава възможност на обучаемите да придобият знания и изу-
чат процесите, свързани с технологиите, които са необходими за решаване на 
проблеми и разширяване на човешките способности“ [10, 242]. Основният ак-
цент е върху индустриалните технологии, но в структурата на съвременното 
технологично обучение се изучават и социални технологии, особено такива, 
които имат висока степен на приложимост в ежедневието на хората.

Училището е институцията, която трябва да формира у своите обучае-
ми чувството на технологично грамотни граждани, който да са отговорни за 
употребата на технологиите при създаване на едно по-добро бъдеще [9]. За-
това технологичното обучение се развива с развитието на технологиите. По 
време на индустриалната епоха на ХХ век е било предавано в училищата като 
предметна област, наречена индустриални изкуства или занаяти, отразявайки 
основни дейности и опит, характерен за индустриалното общество. В след-
ствие на достиженията на все по-бързо развиващото се общество, с напредва-
не на обществено значимите технологии, технологичното обучение променя 
своето съдържание, като отразява именно тези промени.

Технологичното обучение в българската образователна система има 
своя специфика на предметната област в общообразователната подготовка, 
която изгражда технологичната култура на учениците от І до VІІІ клас. Ос-
новните задачи поставени пред него са сведени до формиране на знания за 
свойствата и приложението на материалите в бита и производството; творче-
ското прилагане на усвоените знания и умения; формиране на икономическо 
мислене, екологична култура и създаване на комуникативни умения за работа 
в малки и големи групи.

През последните двадесет години технологичното обучение в рамките 
на общообразователната подготовка беше съществено променено във всич-
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ки икономически развити държави. Това доведе до съществени изменения 
в учебните програми и у нас. Тяхното изменение е в унисон с Европейските 
стандарти и с потребността от промяна на функционалната грамотност у бъл-
гарските деца.

Технологичното обучение се развива с развитието на технологиите. По 
време на индустриалната епоха на ХХ век е присъствало в училищата като 
обучение в индустриални изкуства или занаяти. В следствие на достиженията 
на все по-бързо развиващото се и по-високо интелигентно в техническо отно-
шение общество, с напредване на обществено значимите технологии, техно-
логичното обучение променя своето съдържание, по посока на изграждане на 
една нова и многофункционална грамотност на личността.

Моделът на учебното съдържание по технологичното обучение у нас 
е с много специфични особености. Той съдържа области на различни науки, 
както технически, така и науки, свързани с обществената практика, които из-
граждат функционалната грамотност у учениците.

В държавен вестник, брой 67/27.07.1999 г. е публикуван Закон за сте-
пента на образование, общообразователния минимум и учебния план. С този 
закон се въвежда понятието културно-образователна област по съответните 
предмети, изучавани в училище. Така настоящото трудово обучение по обосо-
бения предмет „Труд и техника“ приема нов статут на технологично обучение 
в културно-образователна област „Бит и технологии“ [4]. Тази културно-обра-
зователна област се характеризира с овладяване на представи за връзката меж-
ду домашен бит и икономика, въведение в пазарната икономика и навлизане в 
значително по-съвременни области на техниката и технологиите. Така се опре-
делят Държавни образователни изисквания (ДОИ) за учебно съдържание.

Съгласно Държавни образователни изисквания (ДОИ) за учебно съдър-
жание в културно-образователната област „Бит и технологии“ влизат следните 
учебни предмети [5]:

➢ “Домашен бит и техника“ I – IV клас – акцентува се на началното на-
влизане в многообразния свят на техниката и технологиите през при-
змата на опознаване на всекидневни дейности и средства, присъства-
щи в реалния живот на детето.

➢ “Домашна техника и икономика“ V – VI клас, където се развива тех-
нологичната грамотност на учениците по посока на начално разби-
ране на връзките: култура на бита – техники и технологии; научни 
открития – техника и технологии; икономика и техника и технологии.

➢ “Технологии“ VII – VIII клас – постига се изграждането на общия ба-
зис на технологичната компетентност на учениците, завършващи ос-
новно образование, като се поставя основата на кариерния избор в 
областта на социалните или индустриални технологии“ [3, 196].

Така структурирано технологичното обучение има своя система на на-
учното познание, което изисква добра подготовка на студенти – бъдещи учи-
тели.

Зависимостта технологично обучение – обща и частна дидактика
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Такъв вид специалисти се подготвят в специалността „Педагогика на 

обучението по техника и технологии“, които след завършване на висшето си 
образование могат да провеждат учебно-възпитателна, научно-методическа, 
изследователска и организационно-управленческа дейност в областта на об-
разованието. Квалифицирани и адаптивни към реалностите на широката 
днешна и бъдеща обществена практика учители по техника и технологии, 
чиито образователно-квалификационни параметри им дават възможност за 
реализация и пълноценна изява като учители в системата на технологичното 
обучение, респективно културно-образователната област „Бит и технологии“ 
в прогимназиалния етап и профилирани паралелки на СОУ, професионални 
гимназии получават солидна педагогическа подготовка.

Това налага наред с общата дидактика и изучаване на частна дидактика, 
която като университетска дисциплина е с наименование „Дидактика на тех-
нологичното обучение“ (фиг. 1).

Технологичното обучение също се подчинява на базовите понятия от 
общата дидактика: образование, обучение, преподаване и учение, но като под-
система на средното образование има предпоставки за собствени дидактиче-
ски теории поради спецификата на обучението – теоретико-практическо.

На фигура 1 е показана общата структура на педагогическата подготов-
ка на студентите – бъдещи учители по технологично обучение, която се осъ-
ществява на базата на три нива.

днешна и бъдеща обществена практика учители по техника и технологии, чиито образователно-
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“Бит  и  технологии” в прогимназиалния етап и профилирани паралелки на СОУ, професионални 
гимназии получават солидна педагогическа подготовка.  

Това налага наред с общата дидактика и изучаване на частна дидактика, която като 
университетска дисциплина е с наименование “Дидактика на технологичното обучение” (фиг. 1).  

Технологичното обучение също се подчинява на базовите понятия от общата дидактика: 
образование, обучение, преподаване и учение, но като подсистема на средното образование има 
предпоставки за собствени дидактически теории поради спецификата на обучението – теоретико-
практическо.  

На фигура 1 е показана общата структура на педагогическата подготовка на студентите – 
бъдещи учители по технологично обучение, която се осъществява на базата на три нива. 

В първото ниво подготовката е по обща педагогика, която дава на студентите основите 
на педагогическото мислене, представа за педагогическата действителност и възможност за 
анализ на различни педагогически ситуации, базирани на педагогическите закономерност, както 
и на принципите и методите на обучение и възпитание.  

На второто ниво на подготовка основно място заемат Педагогиката на технологичното 
обучение и Дидактиката на технологичното обучение, акцент в настоящата разработка, и на 
трето – съответно методики и педагогическата практика.  

 

 
 
 

Научната проблематика на Дидактика на технологичното обучение диференцира два 
основни аспекта – първият е свързан с изследване на съдържанието на технологичното обучение, 
като формира спектъра от изследователски проблеми, а вторият е свързан с методите на 
обучение на технологичното обучение.  

Основната цел на дисциплината е да покаже необходимостта на учебния предмет, как да 
се усвояват знанията и в каква насока да се развива личността на ученика. Тя дава възможност на 
бъдещите учители да придобият знания за :  

1. Основните образователни концепции, закони и теории на технологичната подготовка 
(общи характеристики на стандартите за обучение /ДОИ/ и полемиката в учебния процес); 

2. Изпълнението на дидактическите принципи и правила, които дава възможност за 
изграждане на учебния процес на законова основа;  

В първото ниво подготовката е по обща педагогика, която дава на сту-
дентите основите на педагогическото мислене, представа за педагогическата 
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действителност и възможност за анализ на различни педагогически ситуации, 
базирани на педагогическите закономерност, както и на принципите и мето-
дите на обучение и възпитание.

На второто ниво на подготовка основно място заемат Педагогиката на 
технологичното обучение и Дидактиката на технологичното обучение, акцент 
в настоящата разработка, и на трето – съответно методики и педагогическата 
практика.

Научната проблематика на Дидактика на технологичното обучение 
диференцира два основни аспекта – първият е свързан с изследване на съдър-
жанието на технологичното обучение, като формира спектъра от изследова-
телски проблеми, а вторият е свързан с методите на обучение на технологич-
ното обучение.

Основната цел на дисциплината е да покаже необходимостта на учебния 
предмет, как да се усвояват знанията и в каква насока да се развива личността 
на ученика. Тя дава възможност на бъдещите учители да придобият знания за :

1. Основните образователни концепции, закони и теории на техноло-
гичната подготовка (общи характеристики на стандартите за обуче-
ние /ДОИ/ и полемиката в учебния процес);

2. Изпълнението на дидактическите принципи и правила, които дава 
възможност за изграждане на учебния процес на законова основа;

3. Организация на съдържанието на технологичното обучение, проце-
суални аспекти на технологичното обучение – общи цели, планиране 
и организационни системи;

4. Определяне на конкретни цели и задачи на учебното съдържание, из-
бор на методи на преподаване и структури на уроци;

5. Връзките с различни аспекти на образователните дейности, свързани 
с организацията на обучението;

Дидактика на технологичното обучение като университетска дисципли-
на изпълнява две основни функции:

• Научно-теоретична – осигурява подготовката на студенти, ученици 
преподаватели.

• Приложно-технологична – дидактическо изпълнение, което съдържа 
дидактическите технологии и е свързано със самото осигуряване на 
обучението.

В заключение могат да се направят следните обобщения, че както всяка 
частна дидактика, така и Дидактиката на технологичното обучение определя 
особеното, специфичното и функционално организационното единство между 
преподаването и ученето в дидактическата система на съответното обучение. 
По тази дисциплина се разкриват особеностите на технологичната подготовка 
за свързаност с необходимостта от преоткриване и реализация на една ком-
плексна технология, която обединява социалните и производствени аспекти.

Социалните аспекти са технологии на единството между ученето и пре-
подаването, техники на общуването между учител и ученици.

Зависимостта технологично обучение – обща и частна дидактика
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Производствени аспекти са технологии на трудовата дейност.
Организационно-функционалната дейност на Дидактиката на техно-

логичното обучение е свързана със структурно-функционалния анализ на 
факторите на технологичното обучение. Разкриват се степента и характера на 
единството между преподаване и учене; учебно съдържание; учебно-матери-
ална база; комплексна технология; подготовка на учителя; готовност и способ-
ност на учениците да се учат.

Всичко това доказва необходимостта от изучаването на такава дидакти-
ка и зависимостта между технологичното обучение общата дидактика и част-
ната дидактика.
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ХУДОЖЕСТВЕНИ БРОНЗОЛЕЯРНИ  
И ОБУЧЕНИЕТО ПО СКУЛПТУРА

Николай Г. Коев
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

ABSTRACT: The first historical and archaeological data of existing bronze 
foundries are dated 3000 BC in Mesopotamia.
The bourgeois revolutions in Western Europe created prerequisite for the devel-
opment of a new type bronze foundries – harbingers of the modern foundries. 
They have a close connection with the development of market conditions, discov-
eries in science and technology, as well as those in education.
Bronze is one of the most attractive materials in the field of decorative arts and 
sculpture. This fact shows the necessity of involving the study of bronze founding 
and metal casting in sculpture curriculum.
KEYWORDS: bronze, bronze foundry, metal, sculpture, technology.

Настоящият доклад има за цел да разгледа връзката между художестве-
ните бронзолеярни и обучението по скулптура, да даде отговори на въпроси, 
като защо е необходимо да се изучава бронзолеене във висшите училища по 
изкуствата, защо е необходимо сътрудничество между леярните и учебните 
заведения.

Първите исторически и археологически данни за съществуващи брон-
золеярни датират от 3000 г. пр. н. е. от Месопотамия. Откриването на бронза 
става реалност, когато откриват, че добавянето на калаена руда към медта уле-
снява нейното разтапяне, а получената сплав е по-издръжлива на окисляване.

Намерените монети и предмети в шумерските гробници показват овла-
дяването на технологията на бронзолеенето.

Важни открития по технологичния процес на металолеенето са открити 
в египетска гробница от 1500 г. пр. н. е. Намерени са тигли като предвестник на 
съвременните огнеупорни поти. През огнеупорни тръби с уста и чрез духало 
се е подавал въздух в специално приготвената яма с тигела, а металът се е на-
ливал в улеи от глина и пясък за да стигне до глинените форми. Така използва-
ната технология се пренася в Древна Гърция, където за отливането на масивни 
статуи с монументални размери се използвали повече от една пещ.

Съпоставени, египетските и древногръцките пещи показват един и същ 
принцип на действие, като древните гърци усъвършенстват процеса и използ-
ват повече тигли и метал при отливането.
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Първите предмети за бита, отливани в бронз, били плътни, като използ-

вали глинени или каменни калъпи. След 1500 г. пр. н. е. се използва стопяем 
восъчен модел, като за това се съди по откритите предмети от бита, сечива и др.

Буржоазните революции в Западна Европа създават предпоставки за 
развитие на бронзолеярни от нов тип – предвестници на съвременните леярни.

Предмет на изследване са юридически субекти от последните две – пет годи-
ни в България, Италия и Франция и възможността за обучение на студенти.

В катедра „Скулптура“ към факултет „Изобразително изкуство“ към 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ отливане в метал се изучава в специалностите 
„Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и „Скулптура“ съот-
ветно като „Малка пластика“ и „Технология на скулптурата и изпълнение в 
материал“.

В специалността „Педагогика на обучението по изобразително изку-
ство“ метални техники и отливане в метал се изучават в пети и шести семес-
три, като при отливането в метал се акцентира на изучаването на процесите на 
художественото бронзолеене.

В специалността „Скулптура“ бронзолеене се изучава в пети и шести се-
местри в дисциплината „Технология на скулптурата и изпълнение в материал“.

Примерите от историята на изкуството доказват използването на брон-
за като един от най-атрактивните материали в областта на декоративните из-
куства и скулптурата. Това показва защо е необходимо включването на изу-
чаване на бронзолеене и отливане в метал в учебните програми по скулптура.

Липсата на собствена материална база дава простор на използването на 
алтернативни форми с художествени бронзолеярни като стажове, съвместни 
програми, уъркшопове, проекти.

В развитието си съвременните художествени бронзолеярни са свързани 
с развитието на пазарните условия, връзката между технологията и науката, 
традициите в изкуството, връзката между образованието и технологията.

Въпреки близостта в технологично отношение, всяка леярна има своите 
специфични особености по следваните общи принципи.

След индустриалните революции през XVII и XVIII век в Европа и в 
частност в Италия и Франция се обособяват „художествени леярни“ за отли-
ване на скулптура в бронз.

В България развитието на пазарните отношения стартира със закрива-
нето на двете държавни бронзолеярни в София и Генерал Тошево през 1990 г.

Закриването на държавните бронзолеярни за художествено леене отва-
ря нов динамичен пазар, отговарящ на съвременните икономически условия. 
За кратко време в България се откриват около петнадесет бронзолеярни, кои-
то бързо се налагат на българския пазар, а някои от тях излизат на европей-
ския и световния пазар, така например, 50% от продукцията на „Марков сту-
дио“ (София) се изнася зад граница. Голяма част от продукцията на „Найденов 
СМ“ (София) се изнася в Англия. Една голяма част от изделията на „Алумекс 
64 ЕООД“ (Стара Загора) се изнасят във Великобритания, Германия, Италия, 

Художествени бронзолеярни и обучението по Скулптура
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Гърция и др. Орнаменталната и декоративната украса, изработена в „Бронз 
ООД“ (Долна Оряховица), се изнася за Испания.

Художествените бронзолеярни в Италия и Франция се развиват на ба-
зата на еволюционното развитие на пазарните отношения. Наличието на съ-
ществуващи бронзолеярни от втората половина на ХIX в. наред със съвремен-
ни новооткрити такива доказват тяхното място на съвременния европейски 
и световен пазар. Бронзолеярни с традиции в художественото бронзолеене в 
Италия са: “Кюраци”, създадена през 1870 г, “Баталия”, основана през 1913 г., 
“Гуастини”, основана през 1928 г., „Фернандо Маринели” – 1905 г., „МАФ“, ос-
нована –1870 г., „Валезе”, създадена през 1913 г. и др.

Леярни с богата история във Франция са: „Шардон и малки синове“, съз-
дадена през 1878 г. в Белгия и преместена в Париж през 1919 г., „Клементи“, 
създадена през 1906 г., „Корний Хавард“, основана 1865 г., „Бансел“, създадена 
през 1866 г., „Кандид“, основана през 1933 г., „Бланше – Ландовски“ от 1870 г., 
леярна за камбани „Доминик Боле“, основана през 1715 г., „Винсент“, създаде-
на през 1880 г. и др.

Художествена леярна „Вентури“ въвежда метода на керамично-черуп-
ковото леене. Джанкарло Вентури въвежда експериментирания метод на ке-
рамично-черупковото ленее, идващо от военни експерименти за леене на сто-
мана в прецизни форми. С помощта, на живеещия по това време във Франция, 
американски техник Маршал, той адаптира тази техника към художественото 
леене. Така керамичната техника е патентована с названието „Plycast Venturi 
System”.

Въпреки че в началото трудно се намират ентусиасти скулптори да подкре-
пят новия метод, скоро качеството на отливките показва неговите предимства.

Леярна „Марк Льобретон“ предлага нов огнеупорен материал – вид ке-
рамично брашно, наречено „силикафузион“. „Силикафузион“ е открит и па-
тентован от скулптора леяр Марк Льобретон. Материалът се произвежда в 
AFD (Арт Фондери Девелопмънт).

Силикафузион е начин на опаковане на формите, подобен на керамич-
ното брашно, но материалът е по-фин, времето за сушене на формите е по-
кратко и по този начин се пести от енергията за сушене. Нанася се с две опе-
рации: „thixopropant” – иновационният материал се смесва с вода и се нанася 
на ръка или с пистолет. Времето за нанасяне е относително бързо – от няколко 
минути до един час в зависимост от големината на формата. Времето за втвър-
дяване е 25-35 минути.

След пълното изсъхване втората операция е потапяне в барбутин – 
шликер от иновативната формула „силикафузион“ до получаване на кокилна 
обвивка 5 – 10 мм с дебелина според големината на отливката.

След изтичане на восъка (80 – 150 С°) формата се суши при температура 
650 – 750 С° около 3 – 4 часа, откъдето идва икономията на енергия.

Формата се разрушава в сухо състояние. Разрушаването е бързо и не 
изисква усилия.

Николай Г. Коев
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Формите са газопропускливи и не изискват сложна леякова система и 

газоуловители.
По метода „Силикафузион“ могат да бъдат отливани медни, алуминиеви 

сплави и сребро.
Развитието на художественото бронзолеене в последните 2 – 10 години 

показва приобщаването на творци и технолози в един цялостен процес на съз-
даване на скулптура в метал.

Взаимовръзката творец – технолог се осъществява в две направления: 
когато творци са технолози и когато технолози приобщават творци.

Съвременни бронзолеярни, съвместяващи творческото и технологич-
но начало:

– Творци – технолози – бронзолеярните: „Мишел Одиард“, „Катрин и Фи-
лип Боасо“, „Кандид“, „Жан Марк Фасел“, „Денис Фоберто“, „Бланше – 
Ландовски“, „Сулмон“, „Габриел Ундърууд“, „Марков студио“, „Митра“;

– Участие на твореца в технологичния процес – съществуващо като 
възможност почти във всички леярни;

– Артист ин резиданс – програма за пребиваване на художници, из-
пълняваща се в леярните „Ателие 960°“, „Кубертин“, „Калколитик“, 
„Леярната“;

– Артистични мероприятия – пърформанси, акции, изложби и др., ре-
ализиращи се в „Мишел Одиард“, „Леярната“;

Технологично начало учащ – технолог откриваме в бронзолеярни във 
Франция и Италия:

– Наблюдение на технологичния процес – организирани посещения в 
леярна „Корний Хавард“;

– Медийни акции по бронзолеене – демонстрации, филми и клипове 
– леярните „Шапон“, „Росини“„ „Марта Абел“, „Баталия“, „Мариани“, 
„Фракаро Арте“, „МАФ“;

– Посещение на музеи по бронзолеене – леярни, притежаващи собст-
вени музеи – „Клементи“, „Доменик Боле“, „Корний Хавард“, „Мари-
нели“;

– Стажове по бронзолеене – „Арт и Факт“, „Ателие 960°“, „Дюкро“, 
„Фасел Жан Марк“, „Бартелеми“, „Л`Опидум“, „Де Циклоп“, „Калко-
литик“, „Ателиета Пол Флюри“, „МАФ“;

– Курсове по скулптура, бронзолеене – „Де Циклоп“, „Калколитик“, 
„Ерве льо Гоф“, „Ателиета Пол Флюри“, „Бонвичини“, „МАФ“;

– Уъркшопове – бронзолеярни „Кубертин“, „Де Циклоп“;
– Съвместни учебни програми – леярна „Кюраци“ и училище по из-

куствата, открито от Дженаро Кюраци; академия „Брера“ в Милано 
и бронзолеярна „МАФ“ – теоретични и практически курсове, акции, 
изложби.

Творци са привлечени да работят за постоянно в бронзолеярни: „Шар-
дон и малки синове“, „Клементи“, „Юженин“, „Росини“, „Леярната“, „Жиро 44-
ЕООД“, „Марков студио“.

Художествени бронзолеярни и обучението по Скулптура
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Създаването на творбите за отливане се извършва в бронзолеярните. Те-

хнолозите леяри привличат творци да участват във всички етапи на процеса 
от създаването до отливането и патинирането. Този процес ще наречем худо-
жественотворчески.

Художественото бронзолеене е художественотворчески процес, защото:
– Творецът създава модела и участва в процеса на бронзолеене;
– Творецът участва в някои етапи по процеса;
– Технологът участва в творческия процес;
– Всеки процес на създаване и отливане е уникален;
– В процеса участват различни автори;
– Създадените произведения са автентични;
Художественото бронзолеене в България, Италия и Франция придоби-

ва международно значение. Една основна част от създадените произведения 
са за износ в други страни и континенти. На базата на оптималния критерий 
при сравнителния анализ на съвременните художествени бронзолеярни като 
място за реализация на творческия процес, от една страна, и стремежът за 
изучаване и реализация на учащите се, от друга, предлагаме сътрудничеството 
да съдържа в себе си следните аспекти:

Теоретически и практически занятия:
– Лекции;
– Посещение на процеса по бронзолеене;
– Посещение на съществуващи музеи по процеса;
– Стажове;
– Уъркшопове;
– Артистични акции – изложби-пърформанси;
– Медийни акции – филми, клипове.
Липсата на технологична база по бронзолеене води до сътрудничество 

между учебните заведения и художествените бронзолеярни. Можем да вземем 
за пример съвместната дейност между леярна МАФ и Художествена академия 
„Брера“ в Милано и Училище по изкуства „Кюраци“ и бронзолеярна „Кюра-
ци“ в Неапол. Подобно сътрудничество би било ползотворно за ВТУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ – Велико Търново.

През 2010 г. в катедра „Скулптура“ към ВТУ се проведе уъркшоп „Леяр-
ната“. Въпреки първобитните методи на бронзолеене, уъркшопът бе проведен 
успешно и доказва приобщаването на технолози за нуждите на учебния процес.

От горепосоченото можем да заключим, че бронзолеенето е необходи-
мо да се изучава в университетите и художествените академии. Доказването 
на бронза като атрактивен материал през вековете показва неговото място в 
изобразителните изкуства и по-специално в скулптурата.

Николай Г. Коев
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РОНДООБРАЗНИ СТРУКТУРИ
Николай Митев Андриянов

RONDODERIVED STRUCTURES
Nikolay M. Andriyanov

ABSTRACT: А Vision for rondo related structures covers reporting in cases 
of manifestation of Rondo principle in other musical forms. The emphasis is 
on three movement  Reprise structures in which this principle is manifested in 
the repetition of sections. Depending on whether the reproduction of the parts 
to be taken literally or variant reprise, was made more concrete classification of 
different types of musical forms in which one can find elements of Rondo.
KEYWORDS: Rondo, double three movement    forms, dynamic double  three 
movement  form, three-five  movement  form, dynamic three-five  movement form.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 289/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Действието на рондалността в композиционната практика, подобно на 
вариационния или на сонатния принцип, нерядко се наблюдава и в други ти-
пове музикални форми (без да ги превръща в рондо). В случая по-скоро следва 
да се говори за проява формален принцип на втори план в друга музикална 
форма, отколкото – за смесване на формите. Теорията на музикалния анализ 
винаги е подхождала с особен интерес към взаимодействието на формалните 
принципи по няколко причини – как това взаимодействие повлиява на струк-
турирането на съдържанието и начините на неговата изява и какви възмож-
ности създава една форма за проявата на друг принцип в нейните условия 
или – способността на един формален принцип да се реализира (пълноценно 
или не) в условията на други форми.

Прави впечатление, че особено често в рамките на триделната форма 
(предимно в простата) се осъществява повторение на средния и на реприз-
ния дял. Причините за това са различни: увеличаването (като времетраене) 
на мащаба на формата чрез удължаване на процесуалната пулсация, посред-
ством двуединството неустойчивост (среден дял) – устойчивост (реприза); 
разграничаване на простите форми в по-крупните структури като нейни със-
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тавни дялове или по други причини. Независимо от тях при посоченото пов-
торение на практика се реализира провеждане на пет дяла и едновременно с 
това възникват черти на рондообразност, предвид трикратното провеждане 
на дял а, който – при това положение – изпълнява ролята на своеобразен ре-
френ (тема), а между периодичните му появи се помества дял b. В този случай, 
като пълноценна изява, формата рондо не възниква, тъй като не е изпълнено 
условието частите между рефрена да бъдат с различно тематично съдържание. 
С други думи, установява се рондообразност в протичането на формата, но в 
същността си тя остава триделна. Това дава повод принципно да се спомене за 
дълбоката родствена връзка на рондалния с триделния репризен принцип – 
рондото може да се разгледа като наниз от триделни репризни структури с 
налагане на крайните им части.

Следва да се направи класификация на триделните форми, при които се 
наблюдава повторение на средния и репризния дял по отношение на повторе-
нието – дали то е буквално или вариантно и същевременно към кои дялове се 
отнася. Ако повторението на дяловете при подобна рондообразност е буквал-
но, възниква петчастна структура, представляваща двойна триделна форма 
(с налагане на първата реприза с експозицията на втората триделна структу-
ра): a |: b – a :| = a – b – a – b – a.

Ако първата реприза на дял а е изменена, тогава възниква форма, която 
се класифицира като три-петделна. Приема се (което е съвсем условно), че 
първоначалното вариантно репризиране на експозиционния дял в три-пет-
делната форма започва да изпълнява ролята на своеобразна нова експозиция 
по отношение на втората триделност, откъдето се обосновава наименованието 
на структурата: a – b – a1 – b – a(1/2).

Ако репризата на средния дял също е вариантна, то тогава възниква ди-
намична три-петделна форма: a – b – a1 – b1 – a(1/2). По сходен начин като дина-
мична двойна триделна ще се определя следната структура: a – b – a – b1 – a(1).

Необходимо е още веднъж да се отбележи, че всички понятия, използ-
вани във връзка с разглежданата рондообразна форма, следва да покажат пре-
димно кои части от триделната форма са изменени при тяхното репризиране. 
Доближаването на тази форма до рондото се проявява предимно при вариант-
ната реприза и изменение на средния дял, тъй като рефренът в рондото може 
да се репризира с или без изменения.

Ярък случай на динамична двойна проста триделна форма представля-
ва бавната част на Соната № 3 от Бетовен. В нея темата представлява период, 
който се репризира буквално, а контрастният и структурно неоформен среден 
дял се репризира съкратено в други тоналности, последван от поредна и този 
път – вариантна реприза на експозицията и от кода. Така, заради експонира-
нето и репризирането на средния дял в различни тоналности, на втори план 
възникват сонатни отношения. По-скоро средният дял (като аналог на втора 
тема) има характеристики на епизод от сложна триделна форма – встъпва в ед-
ноименния минор и съдържа повторение на тематична структура (завършва-

Рондообразни структури



734
ща с пълна каденца) в различна тоналност (създава се близост със средния дял 
от бавната част на следващия сонатен цикъл за пиано – Соната № 4). Преди 
репризата на средния дял в соната № 3, ІІ ч. се използва повторение на темата в 
друга тоналност, като аналог на лъжлива реприза. Тази част изпълнява функ-
ция на преход (въведение), който поражда ярък прелом и подготвя тонално 
встъплението на следващия дял1.

Понякога границата между динамичната три-петделна форма и рондото 
не може категорично да се постави, т. е. възниква междинна структура меж-
ду тези две форми. Явлението се наблюдава в случаите, когато репризата на 
средния дял започва подобно на (или като) него, но продължава по различен 
начин (да развива нетъждествено материал от експозицията)2. Така, както се 
счита, че периодът има повторен строеж, ако полуизреченията му са темати-
чески сходни (или еднакви) поне в началото си, по аналогичен начин такива 
междинни форми, при които общото с първоначалното провеждане на сред-
ния дял и на неговата вариантна реприза е само в началото, след което идват 
различията, има основание да се определят като (динамични) три-петделни, а 
не като рондо.

Причината за широката употреба на простите двойни триделни и осо-
бено на простите три-петделни форми в експозицията (респективно в репри-
зата) на сложната триделна форма произтича от стремежа тази форма да се 
отграничи като строеж от рондото. В следващата сложна триделна форма от 
тип Trio близостта с рондото се подсилва от контрастния среден дял на прос-
тата триделна форма в експозицията (явление, което не е типично за сложната 
триделна форма). Същевременно Trio-то съвпада в тонално отношение с вто-
рия епизод на рондото – протича в субдоминантовия G dur.

Ако репризата на средния дял също е вариантна, то тогава възниква динамична три-
петделна форма: a – b – a1 – b1 – a(1/2). По сходен начин като динамична двойна триделна ще се 
определя следната структура: a – b – a – b1 – a(1). 

Необходимо е още веднъж да се отбележи, че всички понятия, използвани във връзка с 
разглежданата рондообразна форма, следва да покажат предимно кои части от триделната форма 
са изменени при тяхното репризиране. Доближаването на тази форма до рондото се проявява 
предимно при вариантната реприза и изменение на средния дял, тъй като рефренът в рондото 
може да се репризира с или без изменения.  

Ярък случай на динамична двойна проста триделна форма представлява бавната част на 
Соната № 3 от Бетовен. В нея темата представлява период, който се репризира буквално, а 
контрастният и структурно неоформен среден дял се репризира съкратено в други тоналности, 
последван от поредна и този път – вариантна реприза на експозицията и от кода. Така, заради 
експонирането и репризирането на средния дял в различни тоналности, на втори план възникват 
сонатни отношения. По-скоро средният дял (като аналог на втора тема) има характеристики на 
епизод от сложна триделна форма – встъпва в едноименния минор и съдържа повторение на  
тематична структура (завършваща с пълна каденца) в различна тоналност (създава се близост със 
средния дял от бавната част на следващия сонатен цикъл за пиано – Соната № 4). Преди 
репризата на средния дял в соната № 3, ІІ ч. се използва повторение на темата в друга тоналност, 
като аналог на лъжлива реприза. Тази част изпълнява функция на преход (въведение), който 
поражда ярък прелом и подготвя тонално встъплението на следващия дял1.  

Понякога границата между динамичната три-петделна форма и рондото не може 
категорично да се постави, т. е. възниква междинна структура между тези две форми. Явлението 
се наблюдава в случаите, когато репризата на средния дял започва подобно на (или като) него, но 
продължава по различен начин (да развива нетъждествено материал от експозицията)2. Така, 
както се счита, че периодът има повторен строеж, ако полуизреченията му са тематически 
сходни (или еднакви) поне в началото си, по аналогичен начин такива междинни форми, при 
които общото с първоначалното провеждане на средния дял и на неговата вариантна реприза е 
само в началото, след което идват различията, има основание да се определят като (динамични) 
три-петделни, а не като рондо. 

Причината за широката употреба на простите двойни триделни и особено на  простите 
три-петделни форми в експозицията (респективно в репризата) на сложната триделна форма 
произтича от стремежа тази форма да се отграничи като строеж от рондото. В следващата сложна 
триделна форма от тип Trio близостта с рондото се подсилва от контрастния среден дял на 
простата триделна форма в експозицията (явление, което не е типично за сложната триделна 
форма). Същевременно Trio-то съвпада в тонално отношение с втория епизод на рондото – 
протича в субдоминантовия G dur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Лъжлива реприза (по повод сходството на бавните части от Сонати № 3 и 4) се наблюдава в периферията на средния дял от Соната 
№ 4. 
2 В старото френско рондо епизодите също се основават на нетъждествено развитие на темата, поради което те могат да се 
възприемат като вариантни репризи на първия епизод, но средните части са различни като съдържание, дори и в началото си. Така се 
неутрализира впечатлението за репризност. 

1  Лъжлива реприза (по повод сходството на бавните части от Сонати № 3 и 4) се 
наблюдава в периферията на средния дял от Соната № 4.

2 В старото френско рондо епизодите също се основават на нетъждествено раз-
витие на темата, поради което те могат да се възприемат като вариантни репризи на 
първия епизод, но средните части са различни като съдържание, дори и в началото си. 
Така се неутрализира впечатлението за репризност.
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Пр. 1: Sonate № 7 (op. 10, № 3) in D-Dur, Teil III/L. van Beethoven 
 

Единствено повторението на средния дял и на вариантната реприза (последвана от 
заключение) от експозицията на сложната триделна форма съдейства тя убедително да се 
отграничи от разширения вариант на рондото (с реприза на първия епизод). Ако липсваше три-
петделност и заключение в експозиционния дял, щеше да се получи следното дублиране: 

                    A    –    B   –    A  
                                                                  a – b – a – c – a – b – a  

Следователно в сложната триделна форма (при организиране на крайните ѝ части в 
проста триделна репризна форма) също се отчита проява на рондообразност (макар и на втори 
план). 

Най-вероятно, за да не се доближи до сложната триделна форма, рефренът на 
класическото рондо обикновено се организира в проста двуделна или в проста триделна форма. 
Така възниква сложно рондо – неговите дялове (рефренът) надвишават мащабите на период 
(който евентуално може да се осмисли като експозиция на простата форма, в каквато се изгражда 
първия дял от сложната триделна форма). От своя страна, за да не се доближи до рондото, в 

Единствено повторението на средния дял и на вариантната реприза 
(последвана от заключение) от експозицията на сложната триделна форма съ-
действа тя убедително да се отграничи от разширения вариант на рондото (с 
реприза на първия епизод). Ако липсваше три-петделност и заключение в екс-
позиционния дял, щеше да се получи следното дублиране:

A – B – A
a – b – a – c – a – b – a

Следователно в сложната триделна форма (при организиране на край-
ните ѝ части в проста триделна репризна форма) също се отчита проява на 
рондообразност (макар и на втори план).

Рондообразни структури



736
Най-вероятно, за да не се доближи до сложната триделна форма, ре-

френът на класическото рондо обикновено се организира в проста двуделна 
или в проста триделна форма. Така възниква сложно рондо – неговите дялове 
(рефренът) надвишават мащабите на период (който евентуално може да се ос-
мисли като експозиция на простата форма, в каквато се изгражда първия дял 
от сложната триделна форма). От своя страна, за да не се доближи до рондо-
то, в сложната триделна форма експозиционният дял представлява предимно 
проста двуделна или проста триделна форма от развиващ, а не от контрастен 
тип. Подобна организация на експозиционно-репризните части на сложната 
триделна форма се прави и с цел да се неутрализира впечатлението за поява на 
епизод от рондо (освен за да може да се осъществи основния контраст между 
по-крупнитe ѝ дялове), а измененото повторение на експозицията след сред-
ната част неутрализира впечатлението за поредна поява на рефрена и тази 
част по-ясно се възприема като реприза на проста форма. По същата причина 
експозицията на сложната триделна форма се последва от заключение, допъл-
нение или разширение, в което е заложена логическа функция на завършек на 
по-крупен дял от форма, а не на отделни дялове от рондо форма. В тази връз-
ка повторението на дяловете в простите форми фиксират по-ясно границите 
на крупен дял (експозиционен или репризен) от сложната триделна форма. С 
това до голяма степен се обяснява широката употреба на простите три-петдел-
ни форми и останалите междинни рондообразни структури в крайните части 
на сложната триделна форма – да може тя да се открои от простото рондо.

На практика дублиране (но не смесване) на рондо със сложна триделна 
форма се наблюдава в редица класически образци, като най-често то се осъ-
ществява по следния начин:

А – B – A(1) – coda
a – b – a(1) – c – a(2) – coda

Такава форма не може съвсем точно и категорично да се отнесе към рон-
дото или към сложната триделна форма. Именно тогава има основание да се 
говори за дублиране на рондо със сложна триделна форма. При т. нар. рондал-
на триделност сложната триделна форма обичайно е модулираща от слож-
на към проста, тъй като от нейната експозиция след това се репризира само 
първият прост дял. Това не е случайно – така по-ясно се отчитат белезите на 
рондообразност, поради това, че в репризата на сложната триделна форма се 
връща само рефренът на рондото. В такава структура са организирани бавни-
те части на Соната № 16 от Моцарт и Соната № 8 от Бетовен.

Подобно на повторението на дяловете в триделната форма, понякога 
е възможно да се срещнат повторения и в двуделната форма (простата или 
сложната), при което вече не се проявява действието на рондалния принцип: a 
:| b :| или |: a – b :|. Тези структури могат да се определят като двойна двуделна 
форма. Като динамична двойна двуделна, дву-четириделна или като дина-
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мична дву-четириделна форма съответно ще се определят следните структу-
ри: a – b – a – b1 ; a – b – a1 – b; a – b – a1 – b1. Като образец на динамична двойна 
двуделна форма може да се приеме експозиционният дял на Етюд № 3 от Шо-
пен (вж. пр. 2)3. Динамизацията във втория дял (спрямо първото му провеж-
дане) намира проява в това, че развитието вече е насочено към достигането 
на по-висок кулминативен тон в мелодията (gis2), спрямо всички предишни 
части, след което идва стъпаловиден мелодичен спад до достигане на върха 
хоризонт. Този образец всъщност особено ярко представя линеарните функ-
ции на мелодията:

сложната триделна форма експозиционният дял представлява предимно проста двуделна или 
проста триделна форма от развиващ, а не от контрастен тип. Подобна организация на 
експозиционно-репризните части на сложната триделна форма се прави и с цел да се 
неутрализира впечатлението за поява на епизод от рондо (освен за да може да се осъществи 
основния контраст между по-крупните ѝ дялове), а измененото повторение на експозицията след 
средната част неутрализира впечатлението за поредна поява на рефрена и тази част по-ясно се 
възприема като реприза на проста форма. По същата причина експозицията на сложната 
триделна форма се последва от заключение, допълнение или разширение, в което е заложена 
логическа функция на завършек на по-крупен дял от форма, а не на отделни дялове от рондо 
форма. В тази връзка повторението на дяловете в простите форми фиксират по-ясно границите 
на крупен дял (експозиционен или репризен) от сложната триделна форма. С това до голяма 
степен се обяснява широката употреба на простите три-петделни форми и останалите междинни 
рондообразни структури в крайните части на сложната триделна форма – да може тя да се открои 
от простото рондо. 

На практика дублиране (но не смесване) на рондо със сложна триделна форма се 
наблюдава в редица класически образци, като най-често то се осъществява по следния начин: 
 

                                        А       –         B     –    A(1) –  coda  
                                 a  –  b  –  a(1)    –  c    –     a(2)  – coda 

 
Такава форма не може съвсем точно и категорично да се отнесе към рондото или към 

сложната триделна форма. Именно тогава има основание да се говори за дублиране на рондо 
със сложна триделна форма. При т. нар. рондална триделност сложната триделна форма 
обичайно е модулираща от сложна към проста, тъй като от нейната експозиция след това се 
репризира само първият прост дял. Това не е случайно – така по-ясно се отчитат белезите на 
рондообразност, поради това, че в репризата на сложната триделна форма се връща само 
рефренът на рондото. В такава структура са организирани бавните части на Соната № 16 от 
Моцарт и Соната № 8 от Бетовен.  

Подобно на повторението на дяловете в триделната форма, понякога е възможно да се 
срещнат повторения и в двуделната форма (простата или сложната), при което вече не се 
проявява действието на рондалния принцип: a :| b :|  или |: a – b :|. Тези структури могат да се 
определят като двойна двуделна форма. Като динамична двойна двуделна, дву-четириделна 
или като динамична дву-четириделна форма съответно ще се определят следните структури: a 
– b – a – b1 ; a – b – a1 – b; a – b – a1 – b1. Като образец на динамична двойна двуделна форма 
може да се приеме експозиционният дял на Етюд № 3 от Шопен (вж. пр. 2)3. Динамизацията във 
втория дял (спрямо първото му провеждане) намира проява в това, че развитието вече е насочено 
към достигането на по-висок кулминативен тон в мелодията (gis2), спрямо всички предишни 
части, след което идва стъпаловиден мелодичен спад до достигане на върха хоризонт. Този 
образец всъщност особено ярко представя линеарните функции на мелодията:        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 В репризата на етюда, организиран в сложна триделна форма, се провежда само втората проста двуделна 
форма от двойната двуделна в експозицията. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пр. 2: Etude № 3 (op. 10)/Fr. Chopin 
 

Рондообразните структури имат широко разпространение в композиционната практика. 
Като често срещана, типична проява на формален принцип на втори план в друга музикална 
форма, рондалността представлява интерес за теорията на музикалния анализ. Принципите на 
действие на рондалността повлияват върху структурирането на съдържанието и начините на 
неговата изява и съдействат за богатството и разнообразието на музикалните форми. 
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Рондообразните структури имат широко разпространение в компози-
ционната практика. Като често срещана, типична проява на формален принцип 
на втори план в друга музикална форма, рондалността представлява интерес 
за теорията на музикалния анализ. Принципите на действие на рондалност-
та повлияват върху структурирането на съдържанието и начините на неговата 
изява и съдействат за богатството и разнообразието на музикалните форми.
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3 В репризата на етюда, организиран в сложна триделна форма, се провежда 
само втората проста двуделна форма от двойната двуделна в експозицията.
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ПО ВЪПРОСА ЗА ФУНКЦИОНАЛНОТО 
ВЗАИМОДОПЪЛВАНЕ МЕЖДУ ЕЛЕМЕНТИТЕ  

НА МУЗИКАЛНИЯ ЕЗИК
Николай Митев Андриянов

ON THE ISSUE OF FUNCTIONAL INTERACTION 
BETWEEN THE ELEMENTS OF MUSICAL LANGUAGE

Nikolay M. Andriyanov

ABSTRACT: discusses the problem associated with the elements of musical lan-
guage and constructive possibilities, manifested through their functionality. The 
principles of research to emerge on tonality, metric and rhythmic functions in 
the lowest and in the highest order. The result of the characteristic functional 
ways interactions between the expressive designation of funds during creating 
forms and related phenomena.
KEYWORDS: functionality, harmony, metrum, rhythm, functionally interac-
tion, functional inversion, functional reception.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 289/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Известно е, че музикалните елементи притежават в различна степен изяве-
ни изразителни, изобразителни и конструктивни (формообразуващи) свойства.

Тъй като музиката в основата си е емоционално изкуство, то елементите 
на музикалния език са носители преди всичко на определена изразност (чув-
ство, настроение) в зависимост от начините на тяхната изява. По тази причина 
често музикалните елементи се наричат още и изразни средства на музиката 
(музикално-изразни средства).

Въпреки че музикалното изкуство е абстрактно, елементите на музикал-
ния език могат да проявяват и изобразителни свойства (изобразяване на зву-
чащи явления и обекти от материалния, физичния свят)1.

1 Според Л. Мазел музиката притежава изобразителни възможности, но самата 
специфика на изкуството ги ограничава, тъй като то си служи с тонове (а не с шумо-
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От съществено значение за изграждането на една творба обаче се явяват 

конструктивните свойства на елементите на музикалния език, каквито (свой-
ства) в по-голямата си част те притежават. Конструктивните възможности се 
проявяват посредством функционалността на изразните средства. Следова-
телно, освен като „материал“ на музиката, нейните елементи са носители и на 
съзидателни, действени сили, които стимулират и обосновават протичането 
на звуковия поток напред във времето. Именно конструктивните възможнос-
ти на музикалните елементи влияят върху процесуалната страна на формата, 
без да се ограничават като действие единствено върху нейното разчленяване 
(в синтактичен и в структурно-функционален план). В зависимост от слож-
ността на тяхната природа, музикалните елементи изявяват в различна степен 
и по различни начини функционалността си и оттам – формообразуващите си 
възможности. Прави впечатление, че в композиторската практика често пъти 
прозира стремежът за взаимодопълване (комплементарност) на изразните 
средства във връзка с действието на тяхната функционалност в процеса на 
изграждане на музикалните произведения2.

Необходимо е да се има предвид, че функционалността в музикалното 
изкуство (от Ренесанса до наши дни) се проявява по линията устойчивост – 
неустойчивост. При определен начин на изява дадено изразно средство е в 

ве) и използва неголям брой интервалови съотношения между тях. Тази специфична 
основа на организацията по своята същност не е изобразителна, макар че не е съвсем 
лишена от такива възможности. Те са заложени в ритъма, в мелодичните линии, в 
различните тембри и в силата на динамиката [6; 37]. Мазел заключава, че по своята 
специфика, по своите първични свойства и способности музикалното изкуство не е 
изобразително, а изразително, по точно – интонационно изразително [пак там; 40]. 
Изобразителните моменти в музиката поставят въпроса за нейното класифициране 
като абсолютна и програмна. Като абсолютна (чиста) музика се определя тази, която 
се развива по своите собствени, изцяло музикалните закони, а не по някаква програ-
ма (картина, стихотворение, разказ, роман или понятия, звучащи явления и обекти 
от реалния свят). Е. Курт основателно обръща внимание на факта, че изобразителни 
моменти може да се срещнат в абсолютната музика, без да я превръщат в програмна [4; 
492 – 3]. По същия начин в програмната музика може да липсват изобразителни мо-
менти. Например при използване на лайтмотивна техника, персонажите или обектите 
невинаги се асоциират с мотиви, които имат изобразителен характер. 

2 Комплементарността (взаимодопълването) е понятие, което се употребява 
от Е. Курт. То се използва във връзка с ритъма – различно ритмично движение на 
гласовете, при което от общата им звучност възниква напр. равномерно движение в 
шестнайсетини. Освен по отношение на ритъма комплементарността между гласове-
те може да бъде и интонационна – при провеждане на тема или тематично образува-
ние (от съседни гласове, а не само от един) или напр. при разрешението на дисонанс 
(не в този глас, в който встъпва, а от съседната партия, докато тази, въвеждаща ди-
сонанса, може да скочи до друг тон след това). По въпроса вж. [1; глава 10]. В случая 
предстои да се разгледа взаимодопълването на елементите на музикалния език по по-
сока на тяхната функционалност, на която са носители.

По въпроса за функционалното взаимодопълване между елементите ...



740
състояние да породи в по-малка или в по-голяма степен усещането за неу-
стойчивост или нейното разрешение в устойчивост. Най-ярко в музиката се 
проявява ладовата функционалност – в едногласен и особено в хармоничен 
(акордов) план3. В тази връзка следва да се вземе под внимание и сонантност-
та (консонантността и дисонантността) на съзвучията при направлението на 
процесуалната динамика, дори ако ладовата функционалност не се проявява 
като формообразуващ фактор. Пораждането на устойчивост или неустойчи-
вост (независимо с какви средства) се установява във всеки момент от проти-
чането на съдържанието на локално или на по-крупно равнище. С пулсацията 
неустойчивост – устойчивост, както вече се отбеляза, до голяма степен се на-
правлява процесуалната динамика на произведенията.

След ладовата функционалност (особено хармоничната) музикалните 
елементи, които също сравнително ярко проявяват своята функция, са ритъ-
мът и метрумът4.

Едно от най-важните конструктивно-изразни свойства на ритъма, 
чрез което се проявява неговата функционалност, е това, че при ритмично 
раздробяване (преминаването от големи към по-малки нотни стойности) се 
предизвиква ускорение на развитието. Следователно преходът от по-кратки 
стойности към по-големи съдейства за забавяне на процесите и пораждането 
на устойчивост. По тази причина по-дългите по времетраене тонове се въз-
приемат като по-тежки, устойчиви, а по-кратките тонови трайности – като по-
леки и неустойчиви.

Осезателното ритмично ускоряване на мелодичната линия за кратки от-
рязъци от време е особено типично за творческия стил на Бетовен.

3 Известно е, че ладовата функционалност може да се прояви на две равнища – 
в нисш и във висш порядък. В тесен смисъл функционалността се изразява в непо-
средствените ладохармонични отношения между акордите, а в широк смисъл – във 
функционалните съотношения между тоналностите: подобно на тонически, субдо-
минантов или доминантов акорд съответно се говори за тоническа (главна) или субдо-
минантова тоналност и оттам – за тонален план на развитие във формата. 

Във връзка със структурната организация на съдържанието хармонията про-
явява действието си на две равнища. Докато в нисш порядък тя влияе върху формата, 
най-вече в синтактично-структурен и евентуално оттам – посредствено във функцио-
нално-структурен план, то във висш порядък хармонията оказва влияние върху съ-
държанието най-вече във функционално-структурен аспект (т. е. тоналната организа-
ция на отделните елементи показва тяхната конкретна функция във формата или дори 
определя нейния тип – например разликата между разширения вариант на рондото и 
сонатното рондо се състои в тоналната организация на частите при първоначалното 
им изложение и репризиране).

4 При темпото също може да се прояви функционалността, посредством уско-
ряване или забавяне на протичащото съдържание, при което съответно е възможно 
да се породи неустойчивост или момент на устойчивост.

Николай Митев Андриянов
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Необходимо е да се има предвид, че функционалността в музикалното изкуство (от 
Ренесанса до наши дни) се проявява по линията устойчивост – неустойчивост. При определен 
начин на изява дадено изразно средство е в състояние да породи в по-малка или в по-голяма 
степен усещането за неустойчивост или нейното разрешение в устойчивост. Най-ярко в музиката 
се проявява ладовата функционалност – в едногласен и особено в хармоничен (акордов) план3. В 
тази връзка следва да се вземе под внимание и сонантността (консонантността и дисонантността) 
на съзвучията при направлението на процесуалната динамика, дори ако ладовата 
функционалност не се проявява като формообразуващ фактор. Пораждането на устойчивост или 
неустойчивост (независимо с какви средства) се установява във всеки момент от протичането на 
съдържанието на локално или на по-крупно равнище. С пулсацията неустойчивост – 
устойчивост, както вече се отбеляза, до голяма степен се направлява процесуалната динамика на 
произведенията. 

След ладовата функционалност (особено хармоничната) музикалните елементи, които 
също сравнително ярко проявяват своята функция, са ритъмът и метрумът4.  

Едно от най-важните конструктивно-изразни свойства на ритъма, чрез което се проявява 
неговата функционалност, е това, че при ритмично раздробяване (преминаването от големи към 
по-малки нотни стойности) се предизвиква ускорение на развитието. Следователно преходът от 
по-кратки стойности към по-големи съдейства за забавяне на процесите и пораждането на 
устойчивост. По тази причина по-дългите по времетраене тонове се възприемат като по-тежки, 
устойчиви, а по-кратките тонови трайности – като по-леки и неустойчиви.  

Осезателното ритмично ускоряване на мелодичната линия за кратки отрязъци от време е 
особено типично за творческия стил на Бетовен.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пр. 1: Sonate № 14 (op. 27, № 2) in Cis-Moll, Teil III/L. van Beethoven 

 
Освен с преход от по-малки към по-големи тонови трайности или обратно, ритмичната 

функционалност може да се прояви и по друг начин. Аналогично на скока и неговото запълване 
при мелодичното изграждане, в ритмичното развитие също се установява подобна 

                                                                                                                                                           
встъпва, а от съседната партия, докато тази, въвеждаща дисонанса, може да скочи до друг тон след това). По въпроса вж. [1; глава 
10]. В случая предстои да се разгледа взаимодопълването на елементите на музикалния език по посока на тяхната функционалност, 
на която са носители. 
3 Известно е, че ладовата функционалност може да се прояви на две равнища – в нисш и във висш порядък. В тесен смисъл 
функционалността се изразява в непосредствените ладохармонични отношения между акордите, а в широк смисъл – във 
функционалните съотношения между тоналностите: подобно на тонически, субдоминантов или доминантов акорд съответно се 
говори за тоническа (главна) или субдоминантова тоналност и оттам – за тонален план на развитие във формата.  
Във връзка със структурната организация на съдържанието хармонията проявява действието си на две равнища. Докато в нисш 
порядък тя влияе върху формата, най-вече в синтактично-структурен и евентуално оттам – посредствено във функционално-
структурен план, то във висш порядък хармонията оказва влияние върху съдържанието най-вече във функционално-структурен 
аспект (т. е. тоналната организация на отделните елементи показва тяхната конкретна функция във формата или дори определя 
нейния тип – например разликата между разширения вариант на рондото и сонатното рондо се състои в тоналната организация на 
частите при първоначалното им изложение и репризиране). 
4 При темпото също може да се прояви функционалността, посредством ускоряване или забавяне на протичащото съдържание, при 
което съответно е възможно да се породи неустойчивост или момент на устойчивост. 

Освен с преход от по-малки към по-големи тонови трайности или обра-
тно, ритмичната функционалност може да се прояви и по друг начин. Анало-
гично на скока и неговото запълване при мелодичното изграждане, в ритмич-
ното развитие също се установява подобна закономерност – след ритмично 
разнообразие идва равномерно ритмично движение, което се възприема като 
носител на своеобразна устойчивост, разрешение5.

закономерност – след ритмично разнообразие идва равномерно ритмично движение, което се 
възприема като носител на своеобразна устойчивост, разрешение5.  
 
 
 
 

Пр. 2: Fuga I/C-Dur, Das wohltemperierte Klavier II/J. S. Bach 
 

Подобно на ладовата функционалност, действаща в нисш и във висш порядък, в 
ритмичната функционалност също може да се установи подобна йерархическа диференциация 
при изявата на това средство. Освен ритмични съотношения между тоновете, ритъмът се 
проявява и на по-високо равнище – при мащабното съотношение между частите (построенията, 
микроструктурите). Както при ритъма на смяна на хармонията или в ритъма на мелодията, ако 
след по-голяма част идва по-малка по мащаб структура, това ще доведе до ускоряване на 
процесуалната динамика и обратно – така се проявява ритмичната функционалност от висш 
порядък, посредством мащабните съотношения на частите. (Следователно скоростта на 
процесите в художественото време се направляват не толкова от темпото, а от ритъма.) 

Метричната функционалност се изразява в редуването на силни (устойчиви) и слаби 
(неустойчиви) метрични времена. В строгата акцентна метрика съществуват две разновидности 
на метрума: двувременен и тривременен (четен и нечетен)6. Понякога влиянието на метрума не 
се ограничава само върху отделните тонове на мелодията, а се разпростира върху цели групи от 
тонове и по-конкретно – върху цели тактове. Ето защо, освен за силни и слаби метрични 
времена, вече се говори и за силни и слаби тактове, т. е. за метрична функционалност от висш 
порядък (аналогично на ладовата и ритмичната функционалност)7.  

В своето комплексно действие хармонията, ритъмът и метрумът често пъти обединяват 
своите конструктивни възможности в стремежа да се постигне засилване на техните 
формообразуващи сили. Тривиален пример е смяната на хармонията в началото на нов такт, за да 
се подчертае метричната функционалност (появата на нов акорд в нов силен метричен момент). 

Във връзка със съчетаването на функционалността, породена от действието на отделните 
изразни средства в музикалното изкуство се наблюдават интересни явления, свързани с 
времевото организиране на съдържанието. За класическата музика е обичайно съвпадането на 
силно или относително силно метрично време с ритмически тежък, с по-дълга трайност, тон. За 
полифоничния стил е характерно тъкмо обратното. Съотношението на ладовата и метричната 
функционалност през класицизма е аналогично на съотношението между метрум и ритъм: на 
силните времена обикновено попадат функционално устойчиви акорди, спрямо ограждащите ги 
на слабите моменти неустойчиви съзвучия. В музикалното изкуство на класическия стил 
функционалната комплементарност на изразните средства цели съсредоточаване и поляризиране 
на устойчивостта и неустойчивостта в отделни (различни) моменти, за разлика от музиката на 
барока.  

През барока разпределението на устойчивостта и неустойчивостта по принцип има за цел 
да постига непрекъсната неустойчивост, която да стимулира развитието, протичането на формата 

                                                 
5 В случаите на ритмично ускоряване при Бетовен, разгледани по-горе (вж. пр. 1), което в същността си отново представлява 
ритмично разнообразие, равномерното ритмично движение идва след по-големият като трайност тон, носител на разрешение. 
6 Още през Средновековието четният и нечетният метрум се  третират като носители на определена изразна роля: четният метрум се 
свързва с Божественото начало, тъй като изразява особена строгост и размерност, докато тривременният метрум, който има голямо 
разпространение в народната танцова музика, се счита за израз на земното начало. Ето защо в култовата полифония на Средните 
векове моментите на особена радост и ликуванията на народа се пресъздават посредством прехода от четен метрум към тривременна 
пулсация [5]. Този факт разкрива важната формообразуваща роля, която споменатото изразно средство има още през онази далечна 
епоха. В Коронационния химн на Хендел „Zadok the Priest”, например, особено ярко се проявява символиката на метрума: в крайните 
части, в които присъства Божествения момент (текстът се основава на библейски перифрази) се използва четиривременен размер, а в 
средната част, показваща ликуванията на народа („rejoicʼd”), се появява тривременен метрум. 
7 Именно заради метричната функционалност от висш порядък понякога се наблюдава повторението на един и същ акорд на 
границата на тактовите черти, което по принцип се избягва, за да се подчертае появата на нов такт със смяна на хармонията. При 
подобна проява на метрума (от висш порядък) се приема, че смяната на хармонията се осъществява (поне) на силните тактове, ако 
това не се извършва на границата между всеки от тях. Повторението на едно и също съзвучие на границата на тактова черта може да 
се дължи и на други причини – например реализиране на огледална хармонична симетрия от типа: TD-DT, т. е. – на хармоничен тип 
отношения на въпрос и отговор. 

Подобно на ладовата функционалност, действаща в нисш и във висш 
порядък, в ритмичната функционалност също може да се установи подобна 
йерархическа диференциация при изявата на това средство. Освен ритмични 
съотношения между тоновете, ритъмът се проявява и на по-високо равнище – 
при мащабното съотношение между частите (построенията, микроструктури-
те). Както при ритъма на смяна на хармонията или в ритъма на мелодията, ако 
след по-голяма част идва по-малка по мащаб структура, това ще доведе до ус-
коряване на процесуалната динамика и обратно – така се проявява ритмична-
та функционалност от висш порядък, посредством мащабните съотношения 
на частите. (Следователно скоростта на процесите в художественото време се 
направляват не толкова от темпото, а от ритъма.)

Метричната функционалност се изразява в редуването на силни 
(устойчиви) и слаби (неустойчиви) метрични времена. В строгата акцентна 
метрика съществуват две разновидности на метрума: двувременен и тривре-

5 В случаите на ритмично ускоряване при Бетовен, разгледани по-горе (вж. пр. 1), 
което в същността си отново представлява ритмично разнообразие, равномерното 
ритмично движение идва след по-големият като трайност тон, носител на разрешение.

По въпроса за функционалното взаимодопълване между елементите ...
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менен (четен и нечетен)6. Понякога влиянието на метрума не се ограничава 
само върху отделните тонове на мелодията, а се разпростира върху цели групи 
от тонове и по-конкретно – върху цели тактове. Ето защо, освен за силни и 
слаби метрични времена, вече се говори и за силни и слаби тактове, т. е. за 
метрична функционалност от висш порядък (аналогично на ладовата и рит-
мичната функционалност)7.

В своето комплексно действие хармонията, ритъмът и метрумът често 
пъти обединяват своите конструктивни възможности в стремежа да се постиг-
не засилване на техните формообразуващи сили. Тривиален пример е смяната 
на хармонията в началото на нов такт, за да се подчертае метричната функцио-
налност (появата на нов акорд в нов силен метричен момент).

Във връзка със съчетаването на функционалността, породена от дейст-
вието на отделните изразни средства в музикалното изкуство се наблюдават 
интересни явления, свързани с времевото организиране на съдържанието. За 
класическата музика е обичайно съвпадането на силно или относително силно 
метрично време с ритмически тежък, с по-дълга трайност, тон. За полифонич-
ния стил е характерно тъкмо обратното. Съотношението на ладовата и ме-
тричната функционалност през класицизма е аналогично на съотношението 
между метрум и ритъм: на силните времена обикновено попадат функционал-
но устойчиви акорди, спрямо ограждащите ги на слабите моменти неустойчи-
ви съзвучия. В музикалното изкуство на класическия стил функционалната 
комплементарност на изразните средства цели съсредоточаване и поляризи-
ране на устойчивостта и неустойчивостта в отделни (различни) моменти, за 
разлика от музиката на барока.

6 Още през Средновековието четният и нечетният метрум се  третират като но-
сители на определена изразна роля: четният метрум се свързва с Божественото начало, 
тъй като изразява особена строгост и размерност, докато тривременният метрум, който 
има голямо разпространение в народната танцова музика, се счита за израз на земното 
начало. Ето защо в култовата полифония на Средните векове моментите на особена ра-
дост и ликуванията на народа се пресъздават посредством прехода от четен метрум към 
тривременна пулсация [5]. Този факт разкрива важната формообразуваща роля, коя-
то споменатото изразно средство има още през онази далечна епоха. В Коронационния 
химн на Хендел „Zadok the Priest”, например, особено ярко се проявява символиката на 
метрума: в крайните части, в които присъства Божествения момент (текстът се основава 
на библейски перифрази) се използва четиривременен размер, а в средната част, показ-
ваща ликуванията на народа („rejoic,d”), се появява тривременен метрум.

7 Именно заради метричната функционалност от висш порядък понякога се на-
блюдава повторението на един и същ акорд на границата на тактовите черти, което по 
принцип се избягва, за да се подчертае появата на нов такт със смяна на хармонията. 
При подобна проява на метрума (от висш порядък) се приема, че смяната на хармонията 
се осъществява (поне) на силните тактове, ако това не се извършва на границата между 
всеки от тях. Повторението на едно и също съзвучие на границата на тактова черта може 
да се дължи и на други причини – например реализиране на огледална хармонична си-
метрия от типа: TD-DT, т. е. – на хармоничен тип отношения на въпрос и отговор.

Николай Митев Андриянов
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През барока разпределението на устойчивостта и неустойчивостта по 

принцип има за цел да постига непрекъсната неустойчивост, която да стиму-
лира развитието, протичането на формата в процесуален аспект. При роман-
тиците отлагането на разрешението служи повече като изразно средство, има 
качествено ново значение: интересът към очакваното разрешение се подменя 
от интерес към състоянието на очакване [6]. Разбира се, подобни схващания 
не следва да се абсолютизират8.

В творчеството на Бах и на други автори от барока, а след това през епо-
хата на романтизма несъответствията във функционалната изява при съчета-
ването на различните изразни средства нерядко предизвиква впечатлението 
за аметризъм или т. нар. още функционално-метрична нивелация (загуба на 
чувство за функционалност на метричните времена като силни и слаби, израв-
няване на тяхната роля) или функционално-метрична инверсия (възприема-
не на силните времена като слаби, а слабите – като силни).

Така например в двете хорални строфи, представени по-долу, чувството 
за четен метрум не се загубва, но значението на времената като силни и сла-
би не може ясно да се установи, заради попадането на доминантовите акорди 
(странични доминанти в първата строфа – при реализиране на хроматична 
секвенция) на силните времена, а тониките (които им съответстват) – на сла-
бите моменти. Едва в каденците на строфите се възвръща усетът за функцио-
налност при метричната пулсация.
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В творчеството на Бах и на други автори от барока, а след това през епохата на 
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Пр. 3: Die Sünd macht Leid/№ 3 – Choral/Kant. № 40/J. S. Bach 
 
 
 
 
 
 
 

Пр. 4: In dich hab ich gehoffet, Herr/№ 6 – Choral/Kant. № 52/J. S. Bach 
 

Показателен случай за функционално-метрична инверсия е представен в началото на 
следващия образец, в първата строфа на който доминантовите акорди също попадат на силните 
метрични времена, а устойчивите по функция съзвучия – на слабите. В резултат на това силните 
времена вече започват да се възприемат като слаби, а слабите – включително и предтактът – като 
силни, т. е. тук се реализира своеобразно преместване на тактовите черти, дължащо се изцяло на 
функционалната комлементарност на метричната и ладо-хармоничната функционалност9.  

 
 
 
 
 

                                                 
8 Впечатление в пр. 1 прави фактът, че ритмичната неустойчивост намира разрешението си в тон, който 
участва в състава на ладо-функционално неустойчив акорд (D). Това е характерен за Бетовен 
композиционен похват, който често се открива в неговите творби. Така се стимулира непрекъснатостта на 
изложението на музикалното съдържание.  
9 Едновременно с това впечатление прави осъществяването на огледално хармонично развитие (с ос на 
симетрия – тризвучието на трета степен), което лесно може да се забележи в мелодичната линия на 
басовата партия. 

8 Впечатление в пр. 1 прави фактът, че ритмичната неустойчивост намира раз-
решението си в тон, който участва в състава на ладо-функционално неустойчив акорд 
(D). Това е характерен за Бетовен композиционен похват, който често се открива в не-
говите творби. Така се стимулира непрекъснатостта на изложението на музикалното 
съдържание. 
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Показателен случай за функционално-метрична инверсия е представен 

в началото на следващия образец, в първата строфа на който доминантовите 
акорди също попадат на силните метрични времена, а устойчивите по функ-
ция съзвучия – на слабите. В резултат на това силните времена вече започват 
да се възприемат като слаби, а слабите – включително и предтактът – като сил-
ни, т. е. тук се реализира своеобразно преместване на тактовите черти, дъл-
жащо се изцяло на функционалната комлементарност на метричната и ладо-
хармоничната функционалност9.

 
 

 
Пр. 5: Da der Herr Christ zu Tische sass/Choral BWV 285/J. S. Bach 

 
Причините за пораждане на слуховото впечатление за преместване на тактовите черти 

могат да бъдат най-различни – метричен момент и начин на встъпление на структурите (напр. 
чрез налагане, при което се налага и метрично време), техният мащаб (отличаващ се от 
числителя на метрума), функционално-метрична инверсия, паузиране и т. н. В преобладаващите 
случаи посоченото явление в определен момент се неутрализира, т. е. настъпва съответствие 
между написаната тактова организация и тази, която се възприема10. Интерес в тази връзка 
предизвиква „Войнишки марш” от Шуман, който не е организиран с предтакт (ямбично – по 
какъвто начин съдържанието слухово се възприема), а частите встъпват от първото време 
(хореично). Това налага в края на пиесата (вж. пр. 6) Шуман съвсем очевидно да „отнеме” едно 
време от процесуалния обхват на субдоминантовата сфера, за да настъпи момент на съответствие 
между възприемащата се и написаната в нотния текст тактова организация на съдържанието. 
Това съкращаване на процесуалния обхват на субдоминантата в каденцовия момент съвсем ясно 
се установява при сравнение с пр. 7. 
 

 
 
 
 

Пр. 6: Soldatenmarsch/№ 2 – Album für die jugend (op. 68)/R. Shuman 
 
 
 
 
 
 
 

Пр. 7 
За разлика от метричните времена в тактовете, които принципно не променят своята 

функция на силни и слаби (изключвайки случаите на функционално-метрична инверсия), то 
функцията на тактовете като силни и слаби е вариабилна и невинаги се подчинява на периодична 
последователност. 

Подобно на аметризма и функционално-метричната инверсия, в резултат от прилагането 
на експозиционни моменти в средните части от формата и/или на разработъчния принцип в 
експозиционно-репризните дялове е възможно да настъпят моменти на структурно-
функционална инверсия – експозиционно-репризните части да се характеризират с по-висока 
степен на процесуална неустойчивост, а разработъчните – с по-ниска степен на напрежение или 
да се породи функционална нивелация (изравняване) на дяловете в структурно-функционален 
аспект11. Случай на структурно-функционална инверсия между рефрен и първи епизод на рондо 
                                                 
10 Често пъти слуховото преместване на тактовите черти при Бах има за цел да превърне една метрически несъвършена каденца в 
съвършена - според официалната тактова организация. 
11 Подобна инверсия може да се наблюдава и в ладо-функционален план. Понятието функционална инверсия е въведено от Ю. 
Холопов [вж. 10; 47-48]. За класическия стил тя се изразява в засиленото действие на центробежните сили, посредством обръщане 
като логическо местоположение на устойчивите и неустойчивите акорди при изграждане на музикалната мисъл, без реално да 
настъпва функционално преосмисляне същността на неустойчивите акорди като устойчиви или обратно. Проява на ладо-
функционална инверсия се установява например още при Бетовен – в главните теми от първите части на Соната № 17, Соната № 18 и 
Соната № 28. В тях тониката преднамерено се завоалира, като се избягва нейната поява или подчертаването ѝ в каденцови моменти. 
Хармоничното изграждане в посочените теми също започва с неустойчиви по функция акорди (D или S), често дори и в началото на 
всяка синтактична единица при разчленяването на музикалното съдържание. В края на построенията съответно се използват лъжливи 
каденци (отклонения от каденциращ тип) или тонални скокове на границата на частите. Подобно продължително избягване на 

Причините за пораждане на слуховото впечатление за преместване на 
тактовите черти могат да бъдат най-различни – метричен момент и начин на 
встъпление на структурите (напр. чрез налагане, при което се налага и метрич-
но време), техният мащаб (отличаващ се от числителя на метрума), функцио-
нално-метрична инверсия, паузиране и т. н. В преобладаващите случаи посоче-
ното явление в определен момент се неутрализира, т. е. настъпва съответствие 
между написаната тактова организация и тази, която се възприема10. Интерес в 
тази връзка предизвиква „Войнишки марш“ от Шуман, който не е организиран 
с предтакт (ямбично – по какъвто начин съдържанието слухово се възприема), 
а частите встъпват от първото време (хореично). Това налага в края на пиеса-
та (вж. пр. 6) Шуман съвсем очевидно да „отнеме“ едно време от процесуал-
ния обхват на субдоминантовата сфера, за да настъпи момент на съответствие 
между възприемащата се и написаната в нотния текст тактова организация на 
съдържанието. Това съкращаване на процесуалния обхват на субдоминантата 
в каденцовия момент съвсем ясно се установява при сравнение с пр. 7.
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Подобно на аметризма и функционално-метричната инверсия, в резултат от прилагането 
на експозиционни моменти в средните части от формата и/или на разработъчния принцип в 
експозиционно-репризните дялове е възможно да настъпят моменти на структурно-
функционална инверсия – експозиционно-репризните части да се характеризират с по-висока 
степен на процесуална неустойчивост, а разработъчните – с по-ниска степен на напрежение или 
да се породи функционална нивелация (изравняване) на дяловете в структурно-функционален 
аспект11. Случай на структурно-функционална инверсия между рефрен и първи епизод на рондо 
                                                 
10 Често пъти слуховото преместване на тактовите черти при Бах има за цел да превърне една метрически несъвършена каденца в 
съвършена - според официалната тактова организация. 
11 Подобна инверсия може да се наблюдава и в ладо-функционален план. Понятието функционална инверсия е въведено от Ю. 
Холопов [вж. 10; 47-48]. За класическия стил тя се изразява в засиленото действие на центробежните сили, посредством обръщане 
като логическо местоположение на устойчивите и неустойчивите акорди при изграждане на музикалната мисъл, без реално да 
настъпва функционално преосмисляне същността на неустойчивите акорди като устойчиви или обратно. Проява на ладо-
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Соната № 28. В тях тониката преднамерено се завоалира, като се избягва нейната поява или подчертаването ѝ в каденцови моменти. 
Хармоничното изграждане в посочените теми също започва с неустойчиви по функция акорди (D или S), често дори и в началото на 
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каденци (отклонения от каденциращ тип) или тонални скокове на границата на частите. Подобно продължително избягване на 

9 Едновременно с това впечатление прави осъществяването на огледално хар-
монично развитие (с ос на симетрия – тризвучието на трета степен), което лесно може 
да се забележи в мелодичната линия на басовата партия.

10 Често пъти слуховото преместване на тактовите черти при Бах има за цел да 
превърне една метрически несъвършена каденца в съвършена - според официалната 
тактова организация.
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Пр. 5: Da der Herr Christ zu Tische sass/Choral BWV 285/J. S. Bach 
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За разлика от метричните времена в тактовете, които принципно не 
променят своята функция на силни и слаби (изключвайки случаите на функ-
ционално-метрична инверсия), то функцията на тактовете като силни и слаби 
е вариабилна и невинаги се подчинява на периодична последователност.

Подобно на аметризма и функционално-метричната инверсия, в резултат 
от прилагането на експозиционни моменти в средните части от формата и/или 
на разработъчния принцип в експозиционно-репризните дялове е възможно 
да настъпят моменти на структурно-функционална инверсия – експозицион-
но-репризните части да се характеризират с по-висока степен на процесуална 
неустойчивост, а разработъчните – с по-ниска степен на напрежение или да се 
породи функционална нивелация (изравняване) на дяловете в структурно-
функционален аспект11. Случай на структурно-функционална инверсия между 
рефрен и първи епизод на рондо форма П. Стоянов посочва в Новелета № 1 от 
Шуман [8; 91-92]. Във Валс в cis moll, ор. 64 от Шопен, който представлява рондо 
с „обърнати“ като разположение епизоди и рефрен (В – А – С – А – В – А – coda) 
първият епизод (встъпващ в началото на формата) е с подчертано устойчив ха-
рактер, а идващият след това рефрен със своето стремително движение пораж-
да известна неустойчивост. Този случай също може да се обясни като структур-
но-функционална инверсия, която е обоснована от инверсията на дяловете.

В заключение ще се отбележи, че функционалната комплементарност в 
композиционната практика се проявява и на други равнища в организацията 

11 Подобна инверсия може да се наблюдава и в ладо-функционален план. Поня-
тието функционална инверсия е въведено от Ю. Холопов [вж. 10; 47-48]. За класиче-
ския стил тя се изразява в засиленото действие на центробежните сили, посредством 
обръщане като логическо местоположение на устойчивите и неустойчивите акорди 
при изграждане на музикалната мисъл, без реално да настъпва функционално преос-
мисляне същността на неустойчивите акорди като устойчиви или обратно. Проява на 
ладо-функционална инверсия се установява например още при Бетовен – в главните 
теми от първите части на Соната № 17, Соната № 18 и Соната № 28. В тях тониката 
преднамерено се завоалира, като се избягва нейната поява или подчертаването ѝ в 
каденцови моменти. Хармоничното изграждане в посочените теми също започва с 
неустойчиви по функция акорди (D или S), често дори и в началото на всяка синтак-
тична единица при разчленяването на музикалното съдържание. В края на постро-
енията съответно се използват лъжливи каденци (отклонения от каденциращ тип) 
или тонални скокове на границата на частите. Подобно продължително избягване на 
тониката (чрез модулативни отклонения до други акорди на тоналността, лъжливи 
или несъвършени каденци) се отчита и във въведението на Симфония № 1 от Бетовен.

По въпроса за функционалното взаимодопълване между елементите ...
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на съдържанието. Обичайно например е взаимодопълването между ладо-хар-
моничната функционалност (от висш порядък) и структурната функционал-
ност: средните части или дялове на музикалните форми (с неустойчива струк-
турна функция) закономерно се организират в доминантовата сфера (или 
друга неустойчива тонална сфера), а експозиционните и репризни части – в 
главната тоналност.

Взаимодопълване между ритмичната и структурната функционалност 
също е характерно явление. Особено често при Бетовен в средните части на 
формите се установява ритмична неустойчивост (ритмично раздробяване, ус-
коряване), спрямо устойчивите като структурна функция части – напр. сред-
ните дялове на Соната № 1, III ч., Соната № 2, III ч., Соната № 3, II ч., Соната № 
4, II ч., Соната № 7, III ч., Соната № 15, III ч. и мн. др.

Въпросът за функционалното взаимодопълване между елементите на 
музикалния език предполага разглеждане в различни посоки. Освен в тео-
ретичен аспект, наблюденията върху комплексното действие на музикалните 
елементи имат практико-приложно значение в педагогически аспект. Прило-
жени върху анализа на различни произведения в обучението на студентите по 
музикален анализ и други учебни дисциплини тези наблюдения съдействат не 
само разбирането и усвояването на теоретични знания и понятия, но и вни-
кване в съдържанието и емоционалното преживяване на музикалните творби.
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ЗА ПРОЯВИТЕ НА СКРИТА РЕПРИЗНОСТ  
В МУЗИКАЛНИТЕ ФОРМИ

Николай Митев Андриянов

FOR THE MANIFESTATION OF THE HIDDEN REPRISE 
IN MUSICAL FORMS
Nikolay M. Andriyanov

ABSTRACT: Special attention in the report was focused on a specific type re-
prise (in one movement form) that composers sometimes used in organisation of 
musical content. We are talking about the implementation called „hidden“  con-
ductivity of the material from exposure after the middle part. This type repris-
es raises questions and from the point of view of perception of musical content is 
in most cases initially, it is ignored (recognize) really enhance your experience of 
consciousness. It turns out that the phenomenon settled in the works of compos-
ers from the Baroque, finds as „response“ in Classicism and Romanticism.
KEYWORDS: structural features, hidden Reprise, musical form.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 289/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Творческият подход на композиторите към структурната организация на 
съдържанието нерядко е изпълнен с множество интересни решения. Извест-
но е, авторите на професионално музикално творчество често се стремят – ос-
вен към оригиналност на съдържанието – да постигнат нещо специфично и в 
структурата на една творба. Възможностите за различен творчески подход към 
установените в композиционната практика „схеми“ се увеличават в по-мащаб-
ните форми. При Бетовен например нито една сонатна форма от клавирните му 
сонати не повтаря като строеж друга – всяка от тях носи нещо различно. Този 
стремеж за оригиналност на формата особено ясно се откроява в инструментал-
ните концерти на същия автор. Техният особено голям мащаб предполага (как-
то показва и самото им реализиране), че съдържанието следва предварително 
начертан път на развитие, т. е. движи се по предварително изграден план, схема1.

1 По въпроса вж. [1].
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В настоящия доклад по-специално внимание се обръща на специфичния 

тип репризиране (в едночастните форми) – на скритото, латентно провеждане 
на материал от експозицията след средната част, което първоначално може да 
не се отчете (разпознае) от слушателското съзнание. Тук отново се открива 
стремеж към изменение, към прокарване на нещо ново в композиционния за-
мисъл, но не по отношение на формата, а на по-локално равнище – във връзка 
с повторението на един от дяловете ѝ (след средната част).

До този момент в музикалната теория се диференцират следните типове 
репризи2:

а) буквална (статична)3;
б) изменена (варирана)4;
в) динамична, когато тематичният материал подлежи на допълнително 

развитие, осъществяващо се в нейните предели;
г) синтетична, когато съдържа тематичен материал от експозицията и 

средната част. Репризата се определя като синтетична дори при възпроизвеж-
дане само на характерно изразно средство от средния дял.5 Синтезът на тема-
тичния материал може да е хоризонтален и вертикален;

д) лъжлива, когато се появява в средната част на формата. Лъжливата 
реприза по принцип се провежда в странична тоналност, а не в главната. (Явле-
нието лъжлива реприза е аналогично на явлението лъжлива каденца: ако се прие-
ме, че средният дял изпълнява доминантова функция, то появата на репризата в 
странична тоналност се възприема като лъжлива тоника.) В малко случаи, когато 
се утвърждава като явление в сонатните разработки, лъжливата реприза може да 
встъпи в главната тоналност6. Обикновено лъжливата реприза започва както на-
чалото на експозицията – с изложение на тема, която се разтваря в неустойчиво 
развитие (преход), довеждащо по-нататък действителната реприза. Тя може да 
изпълнява различни функции: предвещаваща роля (да подскаже предстоящото 
встъпление на действителната реприза) или чрез нея да се обозначи началото 
на нов етап (посредством устойчивост) в средния дял на формата. Същевремен-

2 Тук не се споменава тоналната реприза, а само репризирането, което има отно-
шение пр. вс. към тематичния материал и начините на неговото организиране.

3 Често буквалната реприза (при възможност) не се изписва повторно, а се отбе-
лязва с da capo след средния дял.

4 В редица случаи репризата може да се определи като вариация на експозици-
ята. Понятието реприза-вариация се използва от Вл. Протопопов [вж. 3] и може да се 
отнесе не само към репризата на сонатната форма, но и към репризата на други типове 
форми (напр. сложна триделна или рондо).

5 Напр. запазване на ладовото наклонение от средния дял, което е противопо-
ложно на това от експозицията. В бавната част на Соната № 8 от Бетовен при последно-
то провеждане на темата се запазва триоловото движение от предходния дял, каквото 
отсъства в експозицията – случай, който също може да се третира като синтетична 
реприза. По подобен начин в репризата на „Лунна светлина” от Дебюси в партията на 
лява ръка се възприемат фигурациите в шестнайсетини от съпровода на средния дял.

6 Напр. Соната № 18, I ч. от Хайдн.
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но лъжливата реприза може да се изяви с функцията на логически завършек на 
средния дял и едновременно – с предвещаваща роля.

Основен аргумент за обосноваване на необходимостта от прокарването 
на понятието скрита (латентна) реприза е фактът, че като формално-струк-
турно явление тя също присъства в не малко музикални образци. В тях – по 
различни начини и вследствие на различни причини – встъпването на репри-
зата се „прикрива“ и не се отчита ярко като събитие в музикалната форма.

Още при Бах могат да се открият образци на скрита реприза – например 
в Ария из Френска сюита № 2 (вж. пр. 1) е налице скрита и вариантна реприза 
в баса (тактове 13-16). Всъщност, както по-нататък се възприема в компози-
ционна практика, латентната репризност най-често се реализира посредством 
прокарването на темата в нисък или в среден пласт на многогласната фактура, 
оставайки донякъде незабележима.

главната тоналност6. Обикновено лъжливата реприза започва както началото на експозицията – с 
изложение на тема, която се разтваря в неустойчиво развитие (преход), довеждащо по-нататък 
действителната реприза. Тя може да изпълнява различни функции: предвещаваща роля (да 
подскаже предстоящото встъпление на действителната реприза) или чрез нея да се обозначи 
началото на нов етап (посредством устойчивост) в средния дял на формата. Същевременно 
лъжливата реприза може да се изяви с функцията на логически завършек на средния дял и 
едновременно – с предвещаваща роля. 

Основен аргумент за обосноваване на необходимостта от прокарването на понятието 
скрита (латентна) реприза е фактът, че като формално-структурно явление тя също присъства в 
не малко музикални образци. В тях – по различни начини и вследствие на различни причини – 
встъпването на репризата се „прикрива” и не се отчита ярко като събитие в музикалната форма.  

Още при Бах могат да се открият образци на скрита реприза – например в Ария из Френска 
сюита № 2 (вж. пр. 1) е налице скрита и вариантна реприза в баса (тактове 13-16). Всъщност, както 
по-нататък се възприема в композиционна практика, латентната репризност най-често се 
реализира посредством прокарването на темата в нисък или в среден пласт на многогласната 
фактура, оставайки донякъде незабележима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пр. 1: Air/№ 4 – Französisch Suite № 2 BWV 813/J. S. Bach 

 
На по-късен исторически етап ярки образци на латентна репризност се установяват в 

творчеството на Бетовен. Подобно на горния пример репризирането на тематичния материал при 
виенския класик обикновено става в нисък глас. При последното (вариантно) провеждане на 
рефрена (вж. пр. 2а) преди кодата във финала на Соната № 3, темата протича „скрита” под бляскав 
трилер във висок регистър (вж. пр. 2b): 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пр. 2a: Sonate № 3 (op. 2, № 3) in C-Dur, Teil IV/L. van Beethoven 
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виенския класик обикновено става в нисък глас. При последното (вариантно) провеждане на 
рефрена (вж. пр. 2а) преди кодата във финала на Соната № 3, темата протича „скрита” под бляскав 
трилер във висок регистър (вж. пр. 2b): 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пр. 2a: Sonate № 3 (op. 2, № 3) in C-Dur, Teil IV/L. van Beethoven 
 

                                                            
6 Напр. Соната № 18, I ч. от Хайдн. 

За проявите на скрита репризност в музикалните форми



750

 
 

 
Пр. 2b: Sonate № 3 (op. 2, № 3) in C-Dur, Teil IV/L. van Beethoven 

 
В Соната № 7, ІІІ ч., в репризния дял на експозиционната проста триделна форма Бетовен 

отново си служи с подобен ефектен трилер над темата, който сякаш я обгръща, придавайки ѝ 
своеобразно сияние (вж. пр. 3, от 26 такт). Следва да се отбележи и красотата на прелома в 
секвенцията (от елиптичното разрешение на страничната доминанта към втора степен в 
съответстващото ѝ тризвучие на трета степен – 35 – 36 такт) при провеждането на второто 
полуизречение. Това дава тласък на развитието, който е причина за същественото разработъчно 
разширение във второто полуизречение на периода. Динамичните импулси след това по естествен 
начин отшумяват в заключението (от 45 такт), с което се обосновава и неговата поява.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пр. 3: Sonate № 7 (op. 10, № 3) in D-Dur, Teil III/L. van Beethoven 
 
Необходимо е да се направи уточнението, че при подобно „скриване” на темата в нисък 

регистър и „отвличането” на слушателското внимание от случващото се в горните гласове, 
наистина (в резултат на опита) може да се каже, че първоначално встъплението на репризата в 
много от случаите не се разпознава веднага. 

В Соната № 7, ІІІ ч., в репризния дял на експозиционната проста тридел-
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ните импулси след това по естествен начин отшумяват в заключението (от 45 
такт), с което се обосновава и неговата поява.
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Пр. 3: Sonate № 7 (op. 10, № 3) in D-Dur, Teil III/L. van Beethoven 
 
Необходимо е да се направи уточнението, че при подобно „скриване” на темата в нисък 

регистър и „отвличането” на слушателското внимание от случващото се в горните гласове, 
наистина (в резултат на опита) може да се каже, че първоначално встъплението на репризата в 
много от случаите не се разпознава веднага. 
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Необходимо е да се направи уточнението, че при подобно „скриване“ 

на темата в нисък регистър и „отвличането“ на слушателското внимание от 
случващото се в горните гласове, наистина (в резултат на опита) може да се 
каже, че първоначално встъплението на репризата в много от случаите не се 
разпознава веднага.

Това не е единствения начин за постигането на латентна репризност от Бе-
товен. Понякога задълбоченото преобразуване на тематичния материал е причи-
на впечатлението за репризност напълно да се изгуби (или да не се разпознае). 
Подобно явление се отчита в експозиционния (и репризния) дял на сложната 
триделна форма (от тип епизод), в каквато е организирана бавната част на Со-
ната № 4 от Бетовен (вж. пр. 4). Някои теоретици [вж. 4] определят формата на 
експозицията като проста двуделна, доближаваща се (заради големия мащаб на 
репризата) до простата триделна форма. Всъщност формата е проста триделна, 
като репризата (от 15 такт) провежда с разработъчни разширения двете чети-
ритактови полуизречения от експозицията като петтактови. Трудностите в раз-
познаването на тематичния материал идват от това, че второто полуизречение 
в репризата (от 20 такт), встъпващо елиптично, съвсем завоалирано представя 
второто полуизречение на експозицията (вж. 5-8 такт). Изкачването на мелодия-
та от първа към трета степен в началото на второто полуизречение в експозици-
ята (до – ре – ми) в репризата (от 20 такт) протича с друга ритмична организация 
и с изменени степени (до-диез – ре – ми). Мелодичният ход (проведен във вътре-
шен глас) сол – ла-бемол – сол – фа от завършека на експозиционния период (вж. 
7 такт) в края на репризата се помества в мелодията като сол – ла (бекар) – сол – 
фа-диез (на границата на 22-23 такт). С оглед на гореизложеното тук с основание 
може да отбележим, че е налице проста триделна репризна форма, но с латентно 
репризиране на второто полуизречение от експозицията. (Обичайно само нача-
лото на латентните репризи се „прикрива“, докато тук е обратното.)

Това не е единствения начин за постигането на латентна репризност от Бетовен. Понякога 
задълбоченото преобразуване на тематичния материал е причина впечатлението за репризност 
напълно да се изгуби (или да не се разпознае). Подобно явление се отчита в експозиционния (и 
репризния) дял на сложната триделна форма (от тип епизод), в каквато е организирана бавната 
част на Соната № 4 от Бетовен (вж. пр. 4). Някои теоретици [вж. 4] определят формата на 
експозицията като проста двуделна, доближаваща се (заради големия мащаб на репризата) до 
простата триделна форма. Всъщност формата е проста триделна, като репризата (от 15 такт) 
провежда с разработъчни разширения двете четиритактови полуизречения от експозицията като 
петтактови. Трудностите в разпознаването на тематичния материал идват от това, че второто 
полуизречение в репризата (от 20 такт), встъпващо елиптично, съвсем завоалирано представя 
второто полуизречение на експозицията (вж. 5-8 такт). Изкачването на мелодията от първа към 
трета степен в началото на второто полуизречение в експозицията (до – ре – ми) в репризата (от 20 
такт) протича с друга ритмична организация и с изменени степени (до-диез – ре – ми). 
Мелодичният ход (проведен във вътрешен глас) сол – ла-бемол – сол – фа от завършека на 
експозиционния период (вж. 7 такт) в края на репризата се помества в мелодията като сол – ла 
(бекар) – сол – фа-диез (на границата на 22-23 такт). С оглед на гореизложеното тук с основание 
може да отбележим, че е налице проста триделна репризна форма, но с латентно репризиране на 
второто полуизречение от експозицията. (Обичайно само началото на латентните репризи се 
„прикрива”, докато тук е обратното.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пр. 4: Sonate № 4 (op. 7) in Es-Dur, Teil II/L. van Beethoven 
 
Друг ярък образец на латентна реприза в творчеството на Бетовен, но вече проявен в по-

крупна форма, е първата част на Соната № 30. В нея границите между разработка и реприза се 
размиват при възприемане на съдържанието (най-вече заради сходството на разработката, като 
фактурно изложение с главната тема, лишена от ярка интонационна характерност). 

При Моцарт също се откриват образци на скрита репризност. В Андантино репризната 
част (вж. пр. 5; тактове 13 – 16) съвсем далечно загатва за паралелните низходящи секстакорди от 
второто полуизречение на експозицията (тактове 5 – 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друг ярък образец на латентна реприза в творчеството на Бетовен, но 
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вече проявен в по-крупна форма, е първата част на Соната № 30. В нея грани-
ците между разработка и реприза се размиват при възприемане на съдържа-
нието (най-вече заради сходството на разработката, като фактурно изложение 
с главната тема, лишена от ярка интонационна характерност).

При Моцарт също се откриват образци на скрита репризност. В Андантино 
репризната част (вж. пр. 5; тактове 13 – 16) съвсем далечно загатва за паралелните 
низходящи секстакорди от второто полуизречение на експозицията (тактове 5 – 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пр. 5: Andantino (K. 236)/W. A. Mozart 
 

През романтизма прилагането на скрита репризност може да се открие в творчеството на 
редица автори. В Народна песен из „Детския албум” на Шуман (вж. пр. 6) прокарването на 
водещата мелодия от най-горния глас (в експозицията) в сърцевината или в основата на фактурата 
след това в репризата (от 17 такт) в известна степен прикрива встъплението на този дял:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пр. 6: Volksliedchen/№ 9 – Album für die jugend (op. 68)/R. Shuman 
 
Подобно на Соната № 30 от Бетовен, запазвайки степента на процесуална неустойчивост 

от средния дял, репризата във финалната част от Симфония № 3 на Брамс встъпва неусетно и 
сякаш се слива с разработката, представлявайки нейно естествено продължение.  

Забележителен случай на латентна реприза се открива в популярната пиеса на Клод 
Дебюси „Момичето с ленените коси” (вж. пр. 7). В началото на експозицията, оформена като 
двоен период (1–7 – 8–19 такт), се наблюдава хармонично фигуриране на тониките на паралелните 
тоналности es moll и Ges dur в мелодията. Така – като следствие от използването на 
импресионистична изразност – чувството за тонален център се размива. В първия прост период на 
репризата (от 24 такт) сливането на двете тоники достига своя връх, тъй като то вече се реализира 
и по вертикал, при което се получава блокакордово фигуриране на септакорд (на шеста степен в 
Ges dur)7. Реално впечатлението за репризност възниква по-нататък – едва при встъплението на 

                                                            
7 Подобни форми на политоналност се откриват още при Бах – фигуриране на тониката (на мажорна 
тоналност) въз основа на шестата степен в баса. 

През романтизма прилагането на скрита репризност може да се открие в 
творчеството на редица автори. В Народна песен из „Детския албум“ на Шуман 
(вж. пр. 6) прокарването на водещата мелодия от най-горния глас (в експози-
цията) в сърцевината или в основата на фактурата след това в репризата (от 17 
такт) в известна степен прикрива встъплението на този дял:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пр. 5: Andantino (K. 236)/W. A. Mozart 
 

През романтизма прилагането на скрита репризност може да се открие в творчеството на 
редица автори. В Народна песен из „Детския албум” на Шуман (вж. пр. 6) прокарването на 
водещата мелодия от най-горния глас (в експозицията) в сърцевината или в основата на фактурата 
след това в репризата (от 17 такт) в известна степен прикрива встъплението на този дял:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пр. 6: Volksliedchen/№ 9 – Album für die jugend (op. 68)/R. Shuman 
 
Подобно на Соната № 30 от Бетовен, запазвайки степента на процесуална неустойчивост 

от средния дял, репризата във финалната част от Симфония № 3 на Брамс встъпва неусетно и 
сякаш се слива с разработката, представлявайки нейно естествено продължение.  

Забележителен случай на латентна реприза се открива в популярната пиеса на Клод 
Дебюси „Момичето с ленените коси” (вж. пр. 7). В началото на експозицията, оформена като 
двоен период (1–7 – 8–19 такт), се наблюдава хармонично фигуриране на тониките на паралелните 
тоналности es moll и Ges dur в мелодията. Така – като следствие от използването на 
импресионистична изразност – чувството за тонален център се размива. В първия прост период на 
репризата (от 24 такт) сливането на двете тоники достига своя връх, тъй като то вече се реализира 
и по вертикал, при което се получава блокакордово фигуриране на септакорд (на шеста степен в 
Ges dur)7. Реално впечатлението за репризност възниква по-нататък – едва при встъплението на 

                                                            
7 Подобни форми на политоналност се откриват още при Бах – фигуриране на тониката (на мажорна 
тоналност) въз основа на шестата степен в баса. 

Подобно на Соната № 30 от Бетовен, запазвайки степента на процесуал-
на неустойчивост от средния дял, репризата във финалната част от Симфония 
№ 3 на Брамс встъпва неусетно и сякаш се слива с разработката, представля-
вайки нейно естествено продължение.
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Забележителен случай на латентна реприза се открива в популярната 

пиеса на Клод Дебюси „Момичето с ленените коси“ (вж. пр. 7). В началото на 
експозицията, оформена като двоен период (1–7 – 8–19 такт), се наблюдава 
хармонично фигуриране на тониките на паралелните тоналности es moll и Ges 
dur в мелодията. Така – като следствие от използването на импресионистична 
изразност – чувството за тонален център се размива. В първия прост период 
на репризата (от 24 такт) сливането на двете тоники достига своя връх, тъй 
като то вече се реализира и по вертикал, при което се получава блокакордово 
фигуриране на септакорд (на шеста степен в Ges dur)7. Реално впечатлението 
за репризност възниква по-нататък – едва при встъплението на втория прост 
период от експозицията (от 29 такт), докато репризата на първия прост пери-
од се възприема като продължение на средния дял.
втория прост период от експозицията (от 29 такт), докато репризата на първия прост период се 
възприема като продължение на средния дял. 

 
                                                                                                                           
                          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Пр. 7: La Fille aux cheveux de lin/№ 8 – Preludes Book I/Cl. Debussy 
 
В обобщение – латентна (скрита) реприза като формално-структурното явление е израз на 

творческите търсения на композиторите и стремежа им към оригинални решения при 
въплъщаване на музикалното съдържание, проявяващ се в структурната организация на творбите. 
Факт е, че архитектониката на музикалните произведения за масовия слушател остава на втори 
план или по разбираеми причини – обикновено незабелязана при възприемането на музиката. В 
този смисъл, освен в теоретичен план, изследваното тук явление, както и редица други подходи 
при структурирането на творбите, придобиват и други измерения като изследователски ракурс.  
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7 Подобни форми на политоналност се откриват още при Бах – фигуриране на 
тониката (на мажорна тоналност) въз основа на шестата степен в баса.

За проявите на скрита репризност в музикалните форми
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В обобщение – латентна (скрита) реприза като формално-структурното 

явление е израз на творческите търсения на композиторите и стремежа им към 
оригинални решения при въплъщаване на музикалното съдържание, проявя-
ващ се в структурната организация на творбите. Факт е, че архитектониката 
на музикалните произведения за масовия слушател остава на втори план или 
по разбираеми причини – обикновено незабелязана при възприемането на 
музиката. В този смисъл, освен в теоретичен план, изследваното тук явление, 
както и редица други подходи при структурирането на творбите, придобиват 
и други измерения като изследователски ракурс.
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ЗА КЛАСИФИКАЦИЯТА  
НА ТИПОВЕТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

МЕЖДУ МУЗИКАЛНИТЕ ФОРМИ
Николай Митев Андриянов

TO CLASSIFY THE TYPES OF INTERACTIONS  
BETWEEN MUSICAL FORMS

Nikolay M. Andriyanov

ABSTRACT: The main objective of the report is to offer another type classifica-
tion interaction between musical forms. Such classification is based on the as-
sertion that the appearance of musical forms is determined by the basic formal 
principle in them, and the special structural features. Consider the phenomenon 
of duplication of forms and the parallel functioning of the forms of external 
interaction between the structure and mood of the musical form (the manifes-
tation of the form of the second plan) and intermingling forms as a result of the 
internal interaction of formal principles.
KEYWORDS: music analysis, analysis of musical forms, the interaction of musi-
cal forms.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 289/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Въпросът за взаимодействието между музикалните форми отдавна зае-
ма важно място в теорията на музикалния анализ. Различните автори в общи 
линии отчитат по сходен, но невинаги еднакъв начин тези явления, тъй като 
съвсем естествено, изследователите възприемат собствени класификации при 
определянето им. Направеното в този доклад класифициране на типовете вза-
имодействия на музикалните форми също ще се опита да ги отрази по-пълно-
ценно и в стилизиран вид, ако се приеме фактът, че наименованието на музи-
калните форми се определя от действащия в тях основен формален принцип 
и от характерните за тези форми специални структурни белези и принципи.

Като основни формални принципи тук се посочват принципите от 
висш порядък, които за разлика от формообразуващите принципи от нисш 
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порядък не действат на локално равнище, а се проявяват по протежението на 
цялата форма (влияят върху цялостната организация на съдържанието), оп-
ределяйки нейния облик и наименование. Ако в една творба не се проявява 
ясно действието на нито един висш структурен принцип, тогава формата се 
третира като свободна1.

Основните формални принципи са: едноделният, двуделният, тридел-
ният, рондалният, вариационният, сонатният и цикличният (последният 
от тях е антипод на едночастния принцип, на който се подчиняват повечето 
от останалите формални принципи). Първите три принципа се определят от 
броя на дяловете (а наименованието им – от разполагащите се в тях логически 
функции)2. Рондалният принцип се влияе от фактора периодичност (перио-
дична репризност). Вариационният принцип се покрива с основния формооб-
разуващ принцип на вариационно повторение, но той вече не действа на локал-
но равнище, а в изграждането на цялата форма. Едночастният и многочастният 
(цикличният принцип),ю се определят от броя на частите в една форма (подоб-
но на едноделния, двуделния и триделния, които зависят от броя на дяловете)3. 
Частите в цикличната форма представляват самостоятелни музикални форми, 
обединени по различни признаци и вътрешни връзки. Единствено сонатни-
ят принцип се реализира на тонална основа, т. е. върху него не оказва такова 
влияние нито броят на дяловете, нито тематизмът (темите в сонатната форма 
могат да бъдат производни или напълно сходни, с единствена разлика в то-
налните съотношения в експозицията и в репризата). Следователно сонатният 
принцип, тъй като се реализира на тонална основа, може да се прояви в усло-
вията на различните типове форми, с формалния принцип на които се смесва.

На практика обликът на музикалните форми се определя от два факто-
ра – от формалния принцип, който лежи в основата на изграждане на една 
творба, и от специалните структурни функции и белези, типични за тази 
форма4. Специалните структурни функции играят второстепенна роля при 

1 Свободното третиране на принципите в една форма не я превръща в свободна, 
а като особен случай на организация на формата. Единствено при липса (ясно дейст-
вие) на формални принципи следва да се говори за свободна (освободена от влияние-
то на формалните принципи) музикална форма. 

2 В музикалната практика съществуват произведения с повече от три основни 
дяла, но част от тях повтарят (на разстояние) като функция някои от основните дяло-
ве. Следователно, според логическата триада, проявяваща се във висш план, не съ-
ществува четириделен или петделен формален принцип (и такива музикални форми 
като наименование). 

3 Вариационната форма понякога се изгражда като едночастна, а в други слу-
чаи – като циклична (цикъл от вариации).

4 Специалните структурни функции са типични като организация за точно 
определен вид музикална форма. В зависимост от това, към коя форма принадлежи, 
устройството на експозицията може да бъде разнообразно. Например коренно раз-
лична е организацията на експозицията на простите форми и експозицията на сонат-
ната форма. Тя се различава не само от броя на изложените теми или от тоналното 
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определяне на типа на музикалната форма, въпреки че тя добива най-пълно-
ценна изява при съчетаване на формалния принцип със специалните струк-
турни функции и белези. В изключителни случаи същността на формата може 
да се прояви единствено от нейните специални структурни функции, а не от 
формалния принцип5.

В цялостната организация на редица музикални произведения се на-
блюдава едновременна проява на два (понякога дори и на повече) формални 
принципа и на специалните структурни функции на различни форми. В за-
висимост от степента на такова взаимодействие и начините на неговата изява 
възникват структурни явления, които могат да се определят като: дублиране 
на форми, наслагване на форми, наклонение в музикалната форма (музикал-
на форма, в която на втори план се проявява действието и на друг формален 
принцип) и смесване на формални принципи в една форма (образувайки син-
тетична структура). Ако в първите два начина взаимодействието е повече 
външно, то в останалите два типа се наблюдава вътрешно проникване на раз-
лични формални принципи.

Когато един формален принцип действа на локално равнище в една 
творба (в един от нейните дялове), а не по протежението на цялата форма, то-
гава не се говори за форма на втори план или за смесване на форми. Например 
сложната триделна форма, на която средният или крайните дялове са орга-
низирани в сонатна форма, не представлява синтетична форма, а структура с 
превишаване на частите ѝ, посредством локалното действие на друг формален 
принцип. Понякога дялове от сложната триделна форма се организират като 
тема с вариации, което показва действието на вариационния принцип на ло-
кално равнище, докато цялостната организация на формата се подчинява на 
триделния репризен принцип. В други случаи варирането може да се прояви 
в сонатната форма, в която вариантно повторените части изпълняват различ-
на специална структурна функция в сонатния механизъм – на въведение, на 
тема, на фази от преход и т. н. В Концерт за пиано и оркестър № 5, І ч. от Бето-
вен се открива ярък случай на проява действието на вариационния принцип 
при изложението на междинната тема в инструменталната експозиция, пос-
ледвано от нейното силно видоизменено повторение в началната и след това в 
същинската фаза на прехода към зоната на втората тема.

движение, но и от закономерното изграждане на нейните фази (и техните подфази), 
което е индивидуално за сонатната форма спрямо устройството на експозицията в 
останалите типове музикални форми.

5 Разбира се, това се отнася за сонатната форма, тъй като сонатният принцип 
се осъществява на тонална основа. Например първата част на Концерт за пиано и ор-
кестър № 2 от Шопен се изгражда със специалните структурни функции на сонатната 
форма (съдържайки съответно фазите на експозиция, разработка и реприза), но без 
проявата на сонатния принцип – експониране и репризиране на темите в определе-
ни тонални съотношения (втората тема в репризата се провежда в същата тоналност, 
както в експозицията).

За класификацията на типовете взаимодействия между музикалните форми
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Структурната модулация в музикалните форми (от прости към слож-

ни или обратно) отново не е взаимодействие между формалните принципи, 
а по-скоро взаимодействие между йерархичните рангове – прости и сложни.

При формалното дублиране на музикалните форми е налице припо-
криване на различни форми при тяхната изява и предоставят възможност за 
охарактеризирането на една структура от различни гледни точки (формални 
позиции). Дублираните форми сякаш протичат в унисон (подобно на два гла-
са в звуковата тъкан, които се сливат). Дублирането на форми обичайно се 
реализира между простото рондо и сложната триделна форма или между нея 
(с превишени крайни дялове – сложни триделни форми) и сложното рондо6.

A – B – A
a – b – a – c – a – b – a

A – B – A
A – B – A – C – A – B – A

Паралелното протичане (наслагване) на формите е близко до тяхното 
дублиране. Подобно на контрапунктичната тъкан, в която гласовете запазват 
индивидуалността си, при паралелното изложение на формите се реализират 
своеобразно полифонично протичащи (контрастни) структури. При такова 
паралелно изложение на формите, разбира се, неизбежно се наблюдава из-
вестно взаимодействие между тях (но не на структурно ниво), за да могат те да 
протекат хармонично, както едновременно звучащите мелодии в многоглас-
ната тъкан7.

При организирането на музикалните форми – целенасочено или не – 
понякога (заради различни фактори) се проявява действието и на друг фор-
мален принцип. Понякога тази проява на съпътстващия принцип може да 
повлияе върху статута на формата, за разлика от други случаи, когато това не 
се наблюдава. Формите, които заемат междинно положение между едноделна 
и двуделна или между двуделна и триделна например, показват наклонение 
на една от посочените структури към друга, което се отразява на статута на 
формата. В редица случаи обаче установяването на форма на втори план не 
поражда междинни състояния между различните типове форми, ако обликът 
на периферната форма се очертава благодарение и на второстепенните струк-

6 Вариантната двуделност също може да се разглежда като дублиране на двой-
ния (сложния) период с простата двуделна форма.

7 Особено разпространение в творчеството на Бах например намират т. нар. 
концертантни хорали. При тях се наблюдава паралелно протичане на хорал и съпро-
вод, който притежава ярко изявена самостоятелност в тематично отношение. За раз-
лика от разчлененото на строфи изложение на хорала, то непрекъснатото движение в 
съпровода се доближава по характер до италианския концерт (с рондообразно про-
веждане на една тема, ярка по своя характер). 

Николай Митев Андриянов



759
турни функции от основната форма. Ярък пример е проста едноделна форма, 
която се рамкира от въведение и кода с еднакво или сходно съдържание, при 
което се проявява наклонение към проста триделна репризна форма. Както е 
известно, второстепенните структурни функции не влияят върху същността 
на формата, така че в случая е налице проста едноделна форма, но в резултат 
на тематичното рамкиране (действието на симетричния принцип) на втори 
план се проявява триделна репризност.

Неизброими са възможностите и случаите на взаимодействие между 
формалните принципи, при които единият от тях се проявява на втори план, 
а другият има водеща роля в организацията на цялата творба. В тази връзка 
следва да се отбележи, че в композиционната практика могат да се открият 
образци (напр. бавната част от Симфония № 7 или Скерцото от Соната № 3 от 
Бетовен), в които – в условията на една форма – се проявяват други формални 
структури (формални принципи) на трети и дори на четвърти план.

Смесените структури възникват в резултат от съчетаването (синтези-
рането) и равноправното действие на два или повече принципа от висш по-
рядък в организацията на цялата форма. Много малка част от синтетичните 
форми намират широко разпространение в композиторската практика. Те 
обаче донякъде са добили статута на самостоятелни (едночастни) форми и се 
намират в почти равнопоставено положение с основните форми на професио-
налното музикално изкуство.

Композиторската практика показва, че най-благоприятни за взаимо-
действие са сонатният, триделният репризен и рондалният принцип.

Самата сонатна форма представлява синтетична форма – тя съвмес-
тява сонатния принцип и триделния репризен принцип, но притежава собст-
вени и добре изразени специални структурни функции (фази в експозиция, 
разработка и реприза), които я отличават от останалите форми. При старин-
ната сонатна форма се наблюдава смесване на сонатния с двуделния принцип, 
като първоначално старинната сонатна форма не притежава самостоятелни 
и добре изразени специални структурни функции, заради което може да се 
възприеме като разновидност на старинната двуделна форма.

Въпреки че сонатната форма се смесва с триделния репризен принцип, 
то проявата само на сонатния принцип в условията на сложната триделна фор-
ма няма да превърне тази форма в сонатна, което показва съществената роля 
на специалните структурни функции при определяне типологията на форми-
те. Сами по себе си специалните структурни функции не са от решаващо зна-
чение при определянето на типа музикална форма, но принципно ролята им в 
тази насока е голяма8.

8 Ще се напомни, че в първата част на Концерт за пиано и оркестър във f moll от 
Шопен не се реализира сонатният принцип, тъй като в репризата темите се провеждат 
в същите тоналности както в експозицията. Независимо от това формата като цяло 
добива облика на сонатна, тъй като нейните части се изграждат със специалните ѝ 
структурни функции.
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Най-широко разпространение сред смесените структури в компози-

торската практика намират рондо-сонатните форми. Те биват няколко типа, 
диференциращи се в зависимост от това, коя форма е приемник (своеобразен 
реципиент) на принципите (и специалните структурни функции) на другата9. 
Ето защо с оглед на това дали сонатността се проявява в условията на рондото 
или рондалността, не действа в сонатната форма, се обособяват няколко типа 
рондо-сонатни форми: сонатно рондо; проста рондо-соната, сложна рондо-со-
ната и (сложна) три-петделна сонатна форма (сонатна три-петделна форма).

Както при взаимното проникване на едночастните принципи, едноча-
стният и многочастният принцип също си взаимодействат по такъв начин, че 
единият от тях се явява приемник на другия.

Проявата на цикличния принцип в условията на едночастните форми 
се реализира по редица начини. Единият от тях е, когато дяловете (или отдел-
ни техни части) на едночастната форма се изграждат подобно на частите на 
цикличната (тъй като притежават голяма степен на самостоятелност и завър-
шеност, разграничавайки се от дълбока цезура) – например: фазите от експо-
зицията на сонатната форма или дяловете на сонатната форма се организират 
като самостоятелни части на цикъл; отделни вариации във вариационната 
форма или дяловете на рондото (напр. в първата част на „Виенски карнавал“ 
от Шуман) притежават самостоятелността на частите от цикличната форма, 
която може да се прояви и по отношение на дяловете на сложната триделна 
или три-петделна форма10.

Вариациите или група от вариации във вариационната форма, освен 
самостоятелна обособеност, могат да се повлияят по-задълбочено от устрой-
ството на многочастна форма, възприемайки някои от нейните жанрови бе-
лези. Ярък образец в тази насока е Соната № 12, І ч. от Бетовен, в която тема-
та и първите ѝ две вариации се обединяват в група, представляваща аналог 
на първата част от сонатно-симфоничен цикъл; третата вариация изпълнява 
аналогова функция на бавна част (протича в едноименния на главната тонал-
ност минор); четвърта вариация изпълнява аналогова функция на скерцо, а 
последната – пета – вариация притежава характеристиките на финал.

В тези случаи само на втори план се проявява действието на цикличния 
принцип в едночастните форми. В композиторската практика се установява 
и обратното влияние – на едночастния принцип върху цикличния. Например 
изграждането на цикъл, в който една от частите му се проявява периодично 
като рефрен от рондо. В „Картини от една изложба“ на Мусоргски темата на 
„Разходката“ се провежда (само) между първите части на цикъла. „Разходка-

9 Оказва се, че при синтез на принципи рядко (както в сонатната форма) въз-
никват нови специални структурни функции. При рондо-сонатните форми такова 
формиране не се наблюдава.

10 Вероятно заради проявата на цикличния принцип във вариационната форма 
или в рондото понякога се използват понятията цикъл от вариации или сюитно рондо 
(рондо от сюитен тип).
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та“ променя настроението си, сякаш отразява впечатлението, което всяка кар-
тина оставя след себе си.

В Концерт за пиано и оркестър в Es dur от Лист по протежението на 
целия четиричастен цикъл по специфичен начин се проявява действието на 
едночастната сонатна форма: бавната част на цикъла играе ролята на втора 
тема; скерцото наподобява сонатна разработка, а във финала се репризира с 
нов жанров облик (на марш) темата от втората част в главната тоналност.

Най-често проявата на едночастния принцип в многочастните (циклич-
ни) структури се реализира при сливането на частите на цикъла с преходи (осо-
бено средната част с финала на тричастния цикъл). Това понякога се отразява 
върху формата на втората част, която остава отворена според хармонията (за-
вършвайки на доминанта, което се наблюдава още в концертите на Бах и Хен-
дел) или структурата, при което формата в края си се разтваря в преход (напр. 
третата бавна част от Соната № 13 на Бетовен – при прехода към финала)11. В 
преобладаващите случаи формата на обвързващата се част със следващатата 
се затваря преди встъпването на прехода. В редица образци между всички час-
ти от цикъла се поместват преходи12. Заради такова обвързване на частите на 
цикъла възникват т. нар. контрастно-съставни форми (двучастни, тричастни, 
четиричастни). При тях се обособява по-крупна форма, съставена от различ-
ни контрастни части. Често пъти обединяването на тези части в по-голяма 
структура е повече с условен характер, заради непрекъснатостта на развитие-
то между тях, отколкото те реално да се обвързват органически помежду си. В 
други случаи това обвързване на частите на цикъла в едно е по-задълбочено 
като проява. Тогава може да се говори за синтез на едночастния с цикличния 
принцип, при което взаимодействие между формалните принципи приемник 
се явявява многочастният принцип.

По начало при взаимодействие на едночастния с многочастния принцип 
невинаги може да се постави точна граница между синтез на принципите и 
проява на единия от тях на втори план в условията на другия. Понякога труд-
но може да се прецени и кой от двата принципа – едночастният или циклич-
ният – е приемник на другия.

В резултат на засиленото действие на единия от принципите в условията 
на другия може да възникнат доста крайни прояви. Например едночастна фор-
ма, която се изгражда като цикъл, при което външно е налице циклична форма 
или обратно – циклична форма, изграждаща се като едночастна (т. нар. едно-
частен цикъл, сливане на цикъла в една част, както в симфоничната поема или 
увертюрата – фантазия). Така първият случай може да се тълкува по противопо-
ложен начин – не като едночастна форма, а като циклична, в която се проявява 
действието на едночастния принцип, а вторият случай – не като цикъл, а като 
едночастна форма, в която се проявява действието на цикличния принцип.

11 В случая възниква аналогия с Триото на сложната триделна форма, когато то 
се разтваря в преход към репризата.

12 Например в Концерта за цигулка от Менделсон.
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В заключение ще се обобщят формулираните и класифицирани тук на-

чини на взаимодействие между музикалните форми в композиционната прак-
тика, тяхната градация, както и понятията, които по-точно могат да ги охарак-
теризират:

I. Външно взаимодействие:
1. Дублиране на форми.
2. Паралелно протичане на форми.

II. Вътрешно взаимодействие:
3. Наклонение на музикална форма13 (проява на форма на втори план).
4. Смесване на форми.

Само за сравнение ще се отбележи направената от П. Стоянов класифи-
кация (във възходяща градация) на типовете взаимодействия между формите:

1. Превишаване в музикалната форма.
2. Наклонение в музикалната форма.
3. Форма на втори план.
4. Модулиращи структури.
5. Смесени форми [5; 246–247].
При изложената в този доклад класификация явленията превишаване в 

музикалната форма и модулиращи структури са изведени извън контекста 
на взаимодействието между формите, тъй като тези явления имат отношение 
към йерархичния ранг на структурите (като прости и сложни), а не към фор-
малните принципи (виж по-горе). Следва да се отбележи, че значима прин-
ципна разлика между наклонение в музикалната форма и форма на втори 
план не съществува – наклонението на една форма към други форми поставя 
последните в позиция на втори (трети, четвърти и т. н.) план. Същевременно 
в изведената тук класификация са внесени явленията дублиране и паралелно 
протичане на форми, които са също срещано явление в композиционната 
практика.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ  
В СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ИГРИ НА 

УНИВЕРСИТЕТ„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – БУРГАС
Нина П. Богданова, Петя В. Герджикова

ORGANIZATION AND PARTICIPATION OF STUDENTS 
IN SPORT-COMPETITIVE GAMES IN UNIVERSITY 

„PROF. DR. ASEN ZLATAROV“ – BURGAS
Nina P. Bogdanova, Petya V. Gerdjikova

ABSTRACT: The organization and realization of The Internal Student Cham-
pionship each semester in a regular academic year in university „Prof.Dr.Asen 
Zlatarov“, Burgas- gives the opportunity to many students who love sports to ex-
press their physical qualities, technical abilities, psychological endurance, desire 
to fight, to receive pleasure of the accomplished results, fulfillment of their free 
and recreational time.
KEYWORDS: organization, sports games, students, participation, activity, free tim”.

ВЪВЕДЕНИЕ: През последните години се обръща все по – голямо вни-
мание на развитието на спорта в учебните заведения. Физическото възпитание 
е единственият предмет от програмата на висшите училища, който има пряка-
та задача укрепване на здравословното състояние на организма на студенти-
те, разтоварването им от психическото натоварване и повишаване на тяхна-
та професионална и обща работоспособност. Съвременното информационно 
общество и световните стандарти за високо качество на висшето образование 
изискват наличието на здрави, физически подготвени и социално активни спе-
циалисти. В тази връзка физическото възпитание във ВУЗ е призвано да съз-
даде у студентите разбиране за необходимостта от физически упражнения и 
спорт. Физическото възпитание и спорта способстват за изява на най-добрите 
качества на личността на студента. Спортно-състезателната дейност е част от 
учебния процес по физическо възпитание и тя трябва да стимулира развитие-
то на студентския спорт. Според В. Пелтеков и колектив (1993) „От своя стра-
на, състезанията дават възможност за пълно разгръщане на функционалните, 
физическите и технически възможности на отделния състезател, подобряват 
неговата психична устойчивост. Самото състезание създава условия за после-
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дователно и настойчиво възпитаване на състезателни качества, способност на 
играчите да се мобилизират и да действат с крайно напрежение на силите, да 
умеят да преодоляват всякакви трудности в условията на спортната борба, да 
действат колективно, интелигентно, инициативно, в състояние на емоционално 
равновесие, със силна воля за победа“[2]. Традиция в Университет „Проф. д-р 
Асен Златаров“ – Бургас е всяка учебна година и през двата семестъра „Есен“ и 
„Пролет“ катедра „Спорт и анимация“ към новосъздадения Факултет общест-
вено здраве и здравни грижи съвместно със студенти от комисията по спорта 
към Университета да организира и провежда Вътрешно студентско първен-
ство. В спортния календар на Университета се включват осем спорта. Спорто-
вете според наличната материална база са: тенис на маса, канадска борба, шах, 
баскетбол, волейбол. За провеждането на спортовете футбол, лека атлетика, те-
нис на корт се използва Общинския стадион в близост до Университета. Чрез 
провеждането на Вътрешното първенство преподавателите от катедра „Спорт 
и анимация“ могат да направят подбор и преценят, според класирането и въз-
можностите на студентите, дали да бъдат включени в представителните отбори 
и представят Университета в Националните Универсиади.

Целта на изследването е да се представи организацията на вътрешните 
спортни състезания в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“– Бургас, и да се 
направи анализ на активността на студентите, вземащи участие в спортните 
игри на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“– Бургас.

Задачи на изследването са:
1. Организация на вътрешното първенство в Университета.
2. Да се уточни броят студенти, участващи в спортните игри „Есен‘‘ и 

„Пролет‘‘.
3. Анализ на резултатите.
Обект на изследването са студентите от Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“– Бургас.
Период на изследването– м.октомври- м. ноември 2014 г. „Есен“, м. 

март – м. април 2015 г. „Пролет“.
Анализ на резултатите. Изложение
Първата задача, която си постави работният екип, е да опише стъпки-

те за успешно организиране и провеждане на спортните игри в Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

Организация на Вътрешното първенство в Университет протича в три 
етапа:

I. Изготвяне на Наредба за провеждане нa състезанията.
1. Период на провеждане:
– Първи етап: „Есен“ срок от 10.10.14 г. до 06.11.14 г.
– Втори етап: „Пролет“ срок от 25.03.15 г. до 30.04.15 г.
2. Право на участие:
Право на участие имат всички редовни студенти от I до IV курс, вклю-

чително магистри и докторанти на Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ – 
Бургас.
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3. Документи за участие:
– студентска книжка с платен семестър
– предсъстезателен медицински преглед.
4. Срокове за записване:
– Определя се дата, краен срок за записване преди започване на самото 

състезание.
– Записването става в кабинета на Студентски съвет и при преподавате-

ля, отговарящ за отделния спорт.
– За индивидуалните спортове – студентът лично записва трите имена, 

курс, специалност и фак.№.
– За отборните спортове – списък на отбора, съдържащ трите имена, 

курс, специалност и фак.№ на студента. Списъкът се заверява в учебен отдел, 
като срещу името на всеки студент има печат на Университета.

5. Регламент:
– За провеждане на индивидуалните състезания са необходими мини-

мум 6 състезателя;
– За отборните – минимум 4 отбора.
6. Класиране и награди:
– I място: Купа и златен медал с логото на Университета;
– II място: Плакет и сребърен медал с логото на Университета;
– III място: Грамота и бронзов медал с логото на Университета.
II. Съставяне на програма за провеждане на отделните видове спорт и 

изготвяне на рекламни материали (плакати).
1. Определя се дата, час, място за провеждане на всеки отделен спорт.
2. Определя се дата, час, място за провеждане на Техническа конферен-

ция на всеки отделен спорт. Системата за провеждане на състезанията се оп-
ределя от организаторите, отговарящи за самия спорт, в зависимост от броя 
на записалите се състезатели или отбори (в групи, чрез елиминации, брой гей-
мове, времетраене).

3. Определя се преподавателят, отговарящ за съответния спорт.
4. Осигурява се спортна база, съдийски апарат, медицинско лице за вся-

ко едно състезание.
5. Изготвят се плакати на база програма за спортните игри, поставят се 

на основни места, както и в сайта на Университета.
III. Провеждане на Вътрешното първенство.
1. Откриване на спортните игри.
2. Провеждане на отделните спортни игри според изготвената програма.
3. Закриване на спортните игри и награждаване.
Втората задача, която си постави работният екип, е да се уточни броя 

студенти, участващи в спортните игри „Есен“ и „Пролет“. Данните са на база 
списъци на участващи във Вътрешното първенство студенти. В Таблица 1 са 
представени данните за броя студенти, взели участие във Вътрешното пър-
венство „Есен“. От таблицата се вижда, че най-много студенти се записват и 
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участват в спорта футбол – 126 студенти. В колективните спортове (футбол, 
баскетбол, волейбол) е нормално броя на записалите се студенти да е по-го-
лям в сравнение с индивидуалните. Баскетбола е предпочитан от студентите 
(мъже), но броят на студентките, желаещи да играят баскетбол е недостатъчен 
за провеждане на състезанието по регламент. Волейболът е игра, предпочита-
на и от двата пола (мъже – 48) и (жени – 42), общо – 90 студенти. В индивиду-
алните спортове тенисът на маса е най-предпочитан от студентите – общо 23 
студенти. В тениса на корт няма желаещи студентки, а в състезанието по шах 
е само 1 жена. Обобщението, което можем да направим, е, че студентите са по-
дейни (общо – 251) в сравнение със студентките(общо – 55), съотношение 5:1, 
а общият брой участници в Есенните студентски игри е 306 студенти.

№ Спортове / сп. дисциплини Мъже
„ЕСЕН‘‘

 Жени
„ЕСЕН‘‘

Общ
брой

1 Футбол 126 - 126
2 Баскетбол / Стрийтбол 20 - 20
3 Волейбол 48 42 90
4 Лека атлетика (100 м.) ;(600 м., 300 м.) 12 6 18
5 Канадска борба (под 80кг.; над 80 кг.) 7 - 7
6 Тенис на корт – индивидуално 10 - 10
7 Тенис на маса – индивидуално 17 6 23
8 Шах 11 1 12

 ОБЩО: 251 55 306

Таблица 1. Данни за броя студентите, взели участие в Спортните игри „Есен“

В Таблица 2 са представени данните за броя студенти, взели участие във 
Вътрешното първенство „Пролет“. И тук както и в предишната таблица най- 
голям е броят на студентите, участвали във футболния турнир (105 студенти), 
макар че се отбелязва известен спад в броя участници. През втория етап от 
игрите за състезанието по баскетбол не се събраха достатъчно участници и 
при студентите, както при студентките през първия етап от игрите. Това се 
обяснява с недоразумението, което се получава при изготвяне на рекламния 
плакат. Там се записва баскетбол, а впоследствие става стрийтбол. Във волей-
болния турнир също се наблюдава спад в броя участници и при мъжете –33 
и при жените – 24. В индивидуалните спортове отново в тениса на маса са 
участвали най-много студенти(общо – 29) и се наблюдава увеличаване на броя 
им. Прави впечатление, че в тениса на маса и в леката атлетика броят на сту-
дентките е на границата за спазване на регламента на състезанието. В тениса 
на корт също има леко нарастване на броя участници. Броя на участниците 
мъже през етап „Пролет“ е 202, а на жените – 38. Отново студентите са по-ак-
тивни от студентките в съотношение 5,3:1. Общият брой състезатели за етап 
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„Пролет“ е 240 студенти. През есенните игри са участвали с 66 броя студенти 
повече в сравнение с пролетните игри. Една от причините за този спад е в това, 
че Студентския съвет за първи път обяви записването за игрите да става на 
страницата на лични съобщения на Студентски съвет.

№ Спортове / сп. дисциплини Мъже
„ПРОЛЕТ‘‘

Жени
„ПРОЛЕТ‘‘

Общ
брой

1 Футбол 105 - 105
2 Баскетбол / Стрийтбол - - -
3 Волейбол 33 24 57
4 Лека атлетика (100 м.) ;(600 м., 300 м.) 9 6 15
5 Канадска борба (под 80кг.; над 80 кг.) 8 - 8
6 Тенис на корт – индивидуално 14 - 14
7 Тенис на маса – индивидуално 23 6 29
8 Шах 10 2 12

 ОБЩО: 202 38 240

Таблица 2. Данни за броя студенти, взели участие в Спортните игри „Пролет“

От проведеното изследване екипът стигна до следното заключение:
Общият брой студенти за учебната 2014/2015 г. в Университет „Проф. д-р 

Асен Златаров“ – Бургас е 2964. Броят студенти, взели участие във Вътрешното 
първенство „Есен“, е 306, а през „Пролет“- 240. На Диаграма 1 е показано на-
гледно съотношението на общия броя студенти в Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“ – Бургас към броя вземащи участие във Вътрешното спортно пър-
венство. Вижда се, че твърде малко студенти вземат участие в спортните игри.

Диаграма 1. Общ брой студенти към брой участващи в състезанията

Изводи и предложения
1. Изграждането на стройна система за организиране и провеждане на 

спортно-състезателната дейност е важен момент в цялостния процес на раз-
витието и популяризирането на отделните спортни игри сред студентската 
младеж.
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2. Студентите, които се занимават със самостоятелни физкултурни за-

нимания и участват в провежданите спортни мероприятия, са малко. Една от 
причините е, че повечето от тях работят на смени, по график и датите на със-
тезанията съвпадат с работния им график.

3. Голям брой от студентите не виждат на време рекламните плакати и 
така не се информират навреме за състезанията.

4. Много често, когато преподавателите по спорт приканват студентите 
да вземат участие в игрите, се чува „ За какво като той е много добър и ще ста-
не първи?“ или „Какво ще получа?“.

5. Участието във вътрешно студентските първенства допринася за раз-
товарването на студента от психическия стрес. Нуждата от подобен род емо-
ции е най- подчертана във висшите учебни заведения, тъй като при студентите 
умственото натоварване е най-силно изразено и необходимостта от умствено 
и емоционално разтоварване е най-належаща. Студентът трябва да разбере, 
че спортът е важна част от тяхното образование и да се отнася към него с по-
голяма отговорност.
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ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
СУХОМЛИНСКИ ЗА СЕМЕЙНОТО ВЪЗПИТАНИЕ

Олга Костова

THE VIEWS OF VASILY ALEXANDROVICH 
SUHOMLINSKI FOR FAMILY EDUCATION

Olga Kostova

ABSTRACT: From the past the pedagogy researchers are interested in the matter 
of the family education. In his scientific work the Ukrainian pedagogue specialist 
Vasyl Olexandrovych Sukhomlynsky developed his system based on the family 
education in his „Parental pedagogy”. The present material represents the main 
topics in the work which the pedagogue had while educating parents and his 
students.
KEYWORDS: family pedagogy, parental community, mother, children.

Проблемите за взаимоотношенията на поколенията винаги са привли-
чали основателния интерес на учени и педагози в опитите им да представят 
системно семейната педагогика, като съставна част на социалната педагогика. 
Такива опити са правени най-вече от класиците по въпросите на възпитание-
то Ф. Рабле, Жан-Жак Русо, И. Х. Песталоци и др.

Видният швейцарски педагог И. Х. Песталоци за основа на възпитател-
ната среда посочва дребнобуржоазното семейство, идеализирано в романа 
„Линхард и Гертруда’’. Той смята, че атмосферата на училищната среда трябва 
да се приближава до атмосферата, създадена в едно здраво в нравствено отно-
шение семейство. Семейството, счита Песталоци, е „свято място“ [вж. Песта-
лоци 1969:20] за нормална възпитателна дейност, защото неговите членове са 
свързани с нежни сърдечни връзки, те споделят заедно трудова дейност, при 
която нуждата от учене и развиване възниква естествено и спонтанно. Той 
изтъква, че най-добрият възпитател в семейството е майката:

„Майко! В твоя скут елементарното ръководство на човешкия род тряб-
ва да постигне хармония“ [Песталоци 1969:65]. Само майката, според педагога, 
„има чувство за цялото и хармонията в цялото” [Песталоци 1969:47].

Темата за значението на семейното възпитание продължава и доразвива 
полският лекар, педагог и писател, отдал живота си на децата, – Януш Корчак.
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Януш Корчак се възхищава от личността и делото на Й. Х. Песталоци и 

през 1899 г., като студент, търси следите на образователно-възпитателните му 
заведения в Швейцария, много пъти намира опора в неговите педагогически 
идеи.

Той разглежда семейството като възпитателна среда и посочва нейните 
видове – догматична, идейна, на безгранично потребление и на външен бля-
сък и кариера.

Като приема, че наследствеността е факт, той същевременно подчерта-
ва, че заедно със законите на наследствеността трябва да се изучават и въз-
действията на възпитателната и обществената среда.

И Януш Корчак говори за великата сила на майчиното възпитание, още 
от най-ранна възраст на детето:

„Детето внася в живота на майката дивната песен на мълчанието. От 
броя на часовете, които прекарва край него, когато то само още нищо не из-
исква, а живее от мислите, с които трудолюбиво го загръща, зависят нейното 
съдържание, програма, сила и творчество. Майката в тихо съзерцание зрее 
чрез детето за вдъхновението, което е необходимо във възпитателната работа“ 
[Корчак 1990:155].

Известният украински педагог Василий Александрович Сухомлински, 
обобщавайки и обогатявайки идеите на великите си предшественици, в ре-
дица свои трудове и в педагогическа си практика отбелязва огромното зна-
чение на семейното възпитание. Неговите възгледи за семейното възпитание 
намират израз не само в специално посветената му на родителите книга „Ро-
дителска педагогика’’, но и в много други трудове като например: „Книга за 
любовта“, „Писма до моя син’’, „Писмо до дъщеря ми’’, „Семейство и учили-
ще’’, „Връзката на училището със семейството“, „Нашата работа с родителите’’, 
„Работа с колектива на родителите’’, „Родината започва от семейството’’, „По 
въпроса за организирането на училища-интернати’’, „Писма до българския 
учител’’ и много други.

Съвсем не случаен е фактът, че в девиза, който още на входа приковава 
вниманието на гостите на Павлишкото училище със силата си на непреходен 
завет, са изписани думите, с които Сухомлински, дългогодишен директор на 
училището, най-често се обръща към майките:

„Майко, помни, че ти си главният възпитател. От тебе зависи бъдещето 
на обществото“! [Сухомлински 1978].

В трудовете на Василий Сухомлински и в практиката на Павлишкото 
училище са дадени завладяващи примери на последователна и системна рабо-
та с родителите, задълбочено са анализирани ролята на семейните отношения 
в социализацията на детето, възпитателното значение на психологията на се-
мейните взаимоотношения, на връзката „училище-семейство“. „Само по пътя 
на обединяването на усилията на училището и семейството може да се стиг-
не до решаването на задачите, които обществото поставя за възпитанието на 
младото поколение. Защото от всекидневния живот, от опита за възпитание 
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на всички е известно, че семейството, родителите са тази възпитателна сила, 
която в повечето случаи не може да замени и най-добрият възпитател. Най-
талантливият възпитател просто не може да замени добрите майка и баща“ 
[Сухомлински 1988].

Сухомлински разбира, че детето открива света с опознаването на чо-
века, а човекът му се разкрива в образа на майката и бащата. Неправилната 
социализация в семейството води до това, че детето трудно се повлиява от 
възпитанието на други хора. Семейството, родителите трябва да научат детето 
да чувства и да бъде съпричастно. Педагогът смята, че не бива да се предпазват 
децата от реалния живот с неговите трудности, радости и беди. „Да научим де-
цата да виждат и да чувстват хората – е една от най-сложните и трудни задачи 
на възпитанието“ [Сухомлински 1978].

Положително влияние върху социализацията на подрастващото поко-
ление оказва благотворната обстановка в семейството, когато родителите са 
истински приятели на своите деца. Много е важно детето да чувства, че то 
има изключително значение за някого, че някому то е безкрайно скъпо. Не 
по-малко важно е и това, то да цени много някого, без когото да не може да 
живее. Добрина, радост от духовното общуване с близките, особено с майката 
и бащата, – това е изворът на истинските човешки отношения. Сухомлински 
смята, че не може да прояви любов към хората и Родината този, който измеж-
ду хилядите съотечественици няма най-скъп човек. Затова той е убеден в не-
обходимостта от всекидневни внимателни грижи, за да израсне и разцъфне в 
детското сърце прекрасното цвете на любовта към най-близките хора – майка, 
баща, дядо, баба, братя и сестри.

Многогодишният опит на практическа и научна работа дава основание 
на Сухомлински да направи извода, че по-нататъшното развитие на общест-
веното възпитание не може да върви добре без активното и непосредствено 
участие на семейството, и особено на родителите. Става въпрос не за епи-
зодична помощ на семейството, а за комплекс от съвместни и целенасочени 
въздействия на училището и семейството върху личността на подрастващия 
човек. Той подчертава:

„ Време е и родители, и учители да разберат, че нито училище без семей-
ство, нито семейство без училище могат да се справят с най-тънките и сложни 
задачи на израстване на човека“ [Сухомлински 1968].

Дълбокото изучаване и разбиране света на децата е немислимо без тясна 
постоянна връзка със семействата. Практиката на Павлишкото средно учи-
лище показва, че там, където е налице тази връзка, знанията на учениците са 
по-задълбочени и трайни, а дисциплината в училище и извън него е по-добра.

Отначало ръководеният от Сухомлински училищен колектив работи с 
родителите по начина, възприет и в другите училища: родителски събрания, 
беседи, посещения по домовете. Но всичко това заедно не укрепва взаимо-
действието между родители и училище. Отсъствието на сплотен родителски 
колектив като следствие довежда и до липсата на общоприето обществено 
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мнение на родителите за осъществяването на единни изисквания от училище-
то и семейството към възпитанието на децата. Затова педагозите на Павлиш-
кото училище, по предложение на Сухомлински, поставят пред себе си като 
главна задача сформирането на дружен и целенасочен родителски колектив.

Родителският колектив, смята Сухомлински, трябва да продължава 
своята работа и след събранията, той трябва да живее активен творчески жи-
вот, като всеки един колектив, защото възпитанието на децата е многогоди-
шен непрекъснат труд. И щом децата се обучават в едно училище, това значи, 
че и техните родители могат да имат едни и същи интереси и въз основа на 
тези интереси трябва да се гради родителският колектив.

Сухомлински поставя за цел на първо място да се определи ролята и 
мястото на родителския колектив в решаването на най-важната задача-по-
вишаването качеството на знанията на учащите се. За целта педагогическият 
колектив на училището организира родителска конференция, посветена на 
обсъждането на методи за контрол на изпълнението на домашните работи. 
На нея родителите се запознават с принципите на училищното разписание. 
Обяснява им се, че задачата им като родители се свежда не само до това, да 
контролират, учат ли уроците си техните деца, но и да им помагат правилно 
да организират времето си за домашни. Родителите, от своя страна, обръщат 
внимание на педагозите относно някои пренатоварени дни от работната сед-
мица на учениците. Техните критични забележки показват, че с общи усилия 
могат да се премахнат недостатъците в учебната работа. Конференцията дона-
ся добри практически резултати – родителите започват да следят дали децата 
им изпълняват домашните си.

Следващият етап в работата с родителите е наречен „Ден на родителя“. 
В Павлиш няма родителски събрания в този смисъл на думата, с който сме 
свикнали. Василий Александрович не може да си представи, че за успехите, а 
още повече за недостатъците на децата може да си говори на глас, пред всички. 
Родителите са поканени да изслушат курс лекции по педагогика и психоло-
гия в обем, значително превишаващ аналогични курсове в педагогическите 
институти. Пред родителите, в присъствието на децата, всеки класен ръково-
дител разговаря по общите въпроси, касаещи целия клас. Всеки месец излиза 
вестник-орган на родителския комитет, а всеки срок се провежда родителска 
конференция по въпросите на възпитанието на децата. Изказванията на роди-
телите на конференциите показват, че в родителския колектив започва да цари 
единомислие, че родителите се вълнуват вече не само от успехите на собстве-
ните си деца, но и от работата на цялото училище. Поставената пред колектива 
на училището задача се увенчава с пълен успех – родителите вече сами идват в 
училището да търсят съвет по различни въпроси, свързани с възпитанието и 
обучението на децата. Взаимното доверие повишава авторитета на училището, 
взаимоотношенията между родители и учители стават искрени и откровени.

Но Сухомлински насърчава не само колективните методи на работата 
с родителите, но и индивидуалната работа със семействата. Тази работа, спо-
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ред него, се състои в дълбокото изучаване на възпитанието на детето в се-
мейството и в определено педагогическо въздействие върху последното с цел 
да се установят единни изисквания към децата. Великият педагог подчертава, 
че изискванията на родителите към техните деца трябва да бъдат разумни и 
единодушно одобрени:

„Изискванията на родителите трябва да бъдат най-напред разумни. Из-
исквания на родителите ще бъдат категорични само тогава, когато те са един-
ни, тоест майката и бащата изискват едно и също нещо. Ако изискването /
заповед или забрана/, дори когато е разумно и правилно, се ражда в спорове, и 
в присъствието на детето, това изискване няма да бъде за детето авторитетно 
и категорично“ [Сухомлински 1952].

Изискванията на родителите към децата не бива да се базират само и 
само на забрани. Защото, ако детето чува само забрани, то расте притеснено, 
пасивно, не инициативно. Изискванията трябва не само да забраняват, но и 
да подбуждат към активни положителни действия. Да бъдеш взискателен ро-
дител, не значи да бъдеш педант и да изискваш сляпо послушание. Понякога 
дори се налага да се разреши на детето това, което родителите не желаят, защо-
то в противен случай отказът им може прекалено много да го натъжи.

Във възгледите на Сухомлински за възпитанието намира място и въпросът 
за детската дружба и приятелство. Някои родители поставят на децата си катего-
рични условия: с едни деца може да си приятел, а с други – не. Това не е правилно. 
Задължението на родителите се крие не в забраната за дружба, а в тактичното и 
правилно организиране на дружбата с други деца. А всички тези въпроси могат 
да бъдат решени с родителите в индивидуални беседи. Сухомлински пише:

„Няколко седмици преди да откриването на „Училище на радостта“ аз 
се запознах с всяко едно семейство. Притесняваше ме, че в отделни семейства 
няма атмосфера на приятелство между родителите и децата, между бащата и 
майката, няма взаимно уважение, без което е немислимо щастието на децата“ 
[Сухомлински 1977а:20].

И за пореден път той се убеждава, че ако трябва да се докосне до най-
скритите струни на родителските сърца, то това трябва да става само в инди-
видуален разговор, като хиляди пъти преди това помислиш, какво точно ще 
кажеш на родителите:

„Детето е огледало на семейството; както в капка вода се отразява слън-
цето – така в децата се отразява моралната красота на бащата и майката“ [Су-
хомлински 1977а:29].

Педагогът непрекъснато размишлява над доброто и лошото във всяко 
едно семейство на своите възпитаници и разбира, че най-ценното, което се 
предава от добрите родители към децата без особени усилия – това са душев-
ната добрина на майката и бащата, умението и желанието да се прави добро 
за хората. В семейства, където родителите отдават частица от своята душа на 
другите, вземат присърце радостите и бедите на хората, децата израстват до-
бросърдечни, внимателни, искрени и отзивчиви.
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Павлишкото училище под ръководство на своя директор прави извън-

редно много за издигане нивото на семейното възпитание до обществено рав-
нище. От училището се наблюдават не само семействата на обучаващите се в 
него ученици, но и на тези, на които предстои да станат негови ученици.

В училището успешно работи и „Училище за родители“, което включва 
няколко отделения – за родителите на децата от предучилищна възраст, на-
чална училищна възраст, средна и за гимназиална възраст. Учителите правят 
програма на занятията за родители, в която влизат въпроси, засягащи физи-
ческото, психичното, умственото, моралното и естетическо развитие на дете-
то. Педагогическите познания на родителите са особено важни в най-ранния 
период от живота на детето, когато те са единствените му възпитатели. В пе-
риода от 2 до 6 години умственото развитие и цялостният духовен живот на 
детето в най-голямата степен зависят от елементарната педагогическа култу-
ра на майката и бащата. На занятията в „Училището за родители“ педагозите 
се стараят да помогнат на родителите в определена практическа насока: как 
да научат децата да мислят, как да развиват техните умствени способности. 
Специално внимание те отделят на книгата, препоръчвайки на родителите да 
създават малка библиотека на ученика. Павлишкото училище не само пови-
шава педагогическата и обща култура на родителите, но то реално укрепва и 
взаимоотношенията между членовете на семейството.

Критерий за възпитаността според Сухомлински е съвестта на човека, 
неговото умение да се види в очите на другите хора. Много от нещата, от пра-
вилните думи, ще си останат само думи, пише той, ако човек не усвои еле-
ментарната човешката азбука на морална култура. Тук ще цитираме някои ос-
новни положения от възгледите на Сухомлински за възпитанието като цяло, 
които помагат да бъде по-добре разбран и оценен и неговият изключителен 
принос в теорията на семейното възпитание:

1. „Ти живееш между хората. Всяка твоя постъпка, всяко едно жела-
ние се отразява на обкръжаващите хора. Съществува строга граница 
между това, какво ти се иска и това, какво може. Проверявай своите 
постъпки с въпрос към самия себе си: дали не правиш лошо, неком-
фортно на честни, добри хора? Прави всичко така, че да бъде добре на 
добрите хора, и непоносимо на лошите.

2. Ти използваш неща, създадени от другите хора. Хората ти даряват 
щастието на детството. Плащай им за това с добрина.

3. Всички блага и радости са създадени с труд… Да учиш – това е твоят 
първи труд. Трудолюбие е твоята чест и доблест. Със своя труд ти пре-
умножаваш честта на семейството, на рода, и създаваш своето име. 
Истинският човек се създава само с труд.

4. Бъди добър и отзивчив към хората. Помагай на слабите и беззащит-
ните. Помагай на приятелите в беда. Уважавай и почитай своите май-
ка и баща – те са ти дали живот, те те възпитават, те искат ти да станеш 
честен гражданин, човек с добро, непримиримо към злините сърце.
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5. Не бъди равнодушен към злото. Най-голямото зло е отстъпничеството, 

измяната, предателството на високите идеали…” [Сухомлински 1977б].
Какво ще бъде нашето бъдеще, какви ще бъдат децата ни – това зави-

си до голяма степен от семейството, и най-вече от майката. Защото майката 
дава на детето първите уроци по добро и зло. Майката е най-важният „корен“, 
който дава на човека сила, мъдрост и нравствено възпитание. Трудно е да си 
представим, че майката не обича своето дете, но дали то чувства, че всичко, 
с което разполага е резултат на огромния труд на неговите родители? Не са 
редките случаи, когато в добро, трудолюбиво семейство, което отдава всичко 
на децата, те порастват равнодушни и безсърдечни. А това става така, защото 
децата стават само потребители. При възпитанието на децата в семейството 
трябва да се обръща внимание те да се приобщават към по-високите човешки 
радости – радостта от правене на добро за другите и радостта от труда.

Василий Александрович предлага да се утвърди в семейството култ към 
майката – високо и нежно отношение към жената-източник на човешкия живот 
и красота. Името на майката трябва да стане свято за децата. От майката човек 
взема всичко най-добро и чисто. Особено голямо влияние има духовната красо-
та на майката в годините на пубертета на момчетата и момичетата. Сухомлински 
се стреми именно през тези години всички негови възпитаници да отдават много 
духовни сили и енергия в името на щастието и спокойствието на своите майки.

През първата пролет от обучението в „Училището на радостта“ децата 
засаждат „Градина на майката“ – ябълки и лози. Работата в градината им носи 
радост и истинско вдъхновение. Всички с нетърпение очакват кога ще цъфнат 
дърветата, кога ще узреят първите плодове, за да ги занесат на майките си.

Най-чистото и прекрасното в живота на всеки човек е майката, споделя 
педагогът. Много е важно, децата да почувстват моралната красота от труда, 
който ще донесе радост на майката. Така се ражда и прекрасната традиция 
през есента да се отбелязва „есенен празник на майката“. Тогава всеки ученик 
занася на майка си това, което е отгледал със своя труд: цветя, ябълки, гроз-
де. „Пазете своите майки“ – непрестанно повтаря Сухомлински. В училището 
традиционно се отбелязва и „пролетен празник на майката“. На този ден деца-
та носят на майките си букети от пролетни горски цветя, а също така и от тези, 
които отглеждат специално в училищните разсадници.

„Да обичаш човечеството е по-лесно, отколкото да направиш добро на 
родната си майка“, – така казва старинна украинска поговорка, която припис-
ват на народния философ от 18век. Григорий Сковорода. В тези думи се крие 
голяма народна мъдрост и педагогика, защото е невъзможно да възпитаваш 
другите в човечност, ако в сърцето ти не се е утвърдила любовта и привърза-
ността към близкия ти човек. Сухомлински съставя христоматията „Майчи-
ната красота“, в която включва разкази за благородството и красотата на май-
ките. В нея той дава примери от живота на майките на Николай Островски, 
Леся Украинка, Тарас Шевченко и др. А така също – на майките на воините, 
загинали в боевете за родината.

Възгледите на Василий Александрович Сухомлински за семейното възпитание
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Педагогът е сигурен, че единствената пътека, която извежда човека „на 

върха“, тръгва от любовта и уважението към майката, от готовността да отда-
деш всичките си сили в служба на родината.

Хуманизмът на Сухомлински се проявява и тогава, когато той разсъж-
дава върху създаването на училища интернати:

„Възпитаването на децата е право, но и задължение на родителите. Ако 
семейството бъде лишено от всекидневните грижи за децата, ако възпитател-
ното въздействие на родителите върху децата не се осъществява всеки ден, 
то и семейството ще бъде отслабено” [Сухомлински 1988]. Той отбелязва, че 
не бива да се поощряват родителите да дават децата си в училища-интернати, 
защото общественият характер на възпитанието се състои именно в това, въз-
питавайки своите деца заедно с училището, семейството да изпълнява едно от 
най-важните обществени поръчения.

Известният педагог обръща внимание и на това, че в семейството, във 
всекидневното възпитание, децата развиват онези морални качества, които 
ще играят огромна роля в по-нататъшния им живот. Сред тези качества мо-
жем да назовем чувството на отговорност на децата пред своите родители, а на 
родителите – пред децата. Ако децата са откъснати от своите родители, ако ги 
възпитават десетки чужди хора, те няма да имат чувство за дълг пред своите 
родители, те няма да имат възпитано и другото важно чувство – чувството на 
дълга на родителите пред децата. А това ще нанесе голяма вреда на патриотич-
ното възпитание, на възпитанието в любов към своята родина. Защото любо-
вта към родината, започва от любовта към родители, децата, семейството:

„Сред силите, които свързват човека с родната си земя и родния народ, 
на първо място стои семейството” [Сухомлински 1988].

„Без родителските думи, без майчината и бащината грижа за духовния 
свят на детето, без атмосферата на богат, интересен и пълноценен духовен живот 
в семейството – в това първо огнище на мисълта, на чувствата, на родния език 
е немислимо хармоничното умствено развитие на детето“ [Сухомлински 1967].

Сухомлински отбелязва, че въпросът за възрастните родители и въпро-
сът за децата – това са два въпроса от един и същ характер, които трябва да се 
разглеждат в тясна връзка. Колкото повече деца се възпитават в училища-ин-
тернати, толкова повече хора в зряла възраст ще се стремят да изпратят своите 
възрастни родители в домовете за стари хора. И ще се получи следното, казва 
Сухомлински, – децата в училище-интернат, възрастните родители в домове 
за стари хора, а майката и бащата се занимават с обществена работа. „Трябва 
да се стремим да имаме пълни семейства – баща и майка, деца, баба и дядо” 
[Сухомлински 1988]. Защото там, където семейството действа в едно направ-
ление, където училището се стреми да засили възпитателното въздействие на 
семейството, а семейството – на училището, там се възпитават морални ка-
чества у подрастващите много по-добре, отколкото това става в затворени 
учебни заведения. Защото се упражнява всекидневно въздействие върху де-
цата от родителите.

Олга Костова
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„Тук е необходимо да посочим големия принос на В. А. Сухомлински в 

развитието на световната педагогика в областта на семейното възпитание. Той 
препоръчва финото, ненатрапчиво вмешателство на училището в практиката 
на семейството и семейните отношения, в които се формира растящата лич-
ност“ [Милков 1984].

Василий Сухомлински е един от малкото педагози, които поставят въ-
проса за подготовката на младите към семейния живот, към своите бъдещи 
задължения.

Той много често си спомня разговора с млада майка – своя бивша уче-
ничка, която остава обидена на своите учители, че не са я подготвили за семей-
ния живот. Затова видният педагог счита за по-оправдано и правилно в горни-
те класове да се проведе беседа на тема: „Взаимоотношенията на съпрузите“, 
отколкото да им се разказва за асирийските царе.

На хуманизъм в семейството, на мъдрост в семейния живот, на кул-
тура на взаимоотношенията и взаимните отговорности обучава известният 
педагог своите възпитаници и в учебните часове и в извънкласната дейност. 
В Павлишкото училище по негова инициатива се провежда курс „Култура на 
взаимоотношенията в семейството“. На първо място в този курс се поставя 
проблемът за културата на човешките желания, кои от тях могат да бъдат удо-
влетворени, а кои не, и как да се подчиняват личните желания на общите инте-
реси на семейството. В Павлишкото училище се провеждат беседи за великото 
и прекрасното – за любовта, за семейството, за човешката вярност и памет. 
Много от беседите се водят отделно с момичетата и отделно с момчетата. На 
тези беседи се канят лекари, психолози, юристи и учени.

Преди да обикне в момичето жената, момчето трябва да се възхищава на 
нейния интелект, да изпитва радост от дружбата си с нея, да възприема есте-
тически нейната красота, да уважава правото ѝ на избор. Само тогава може да 
се говори за възвишени чувства един към друг.

И за кой ли път педагогът се убеждава, но убеждава и нас, че в учили-
щето трябва да има истински култ към майката. И това не е самоцел. Това има 
неизмеримо значение за възпитанието на подрастващите.

Родителската педагогика на В. А. Сухомлински включва в себе си възпи-
тание на уважително отношение към родителите. Любовта към семейството и 
родителите са в основата на моралното развитие на личността.

Уважението и почитта към възрастните трябва да бъдат естествени. Су-
хомлински учи да се уважават и почитат възрастните, носители на народната 
мъдрост на много минали поколения.

Семейната педагогика на видния украинския педагог Василий Алексан-
дрович. Сухомлински е богата и разнообразна. Ние се спряхме само на някои 
идеи от това голямо педагогическо наследство

Възгледите на Василий Александрович Сухомлински за семейното възпитание
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СЪСТОЯНИЕТО НА УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ  
И ТЮТЮН ПРИ УЧЕНИЦИ 5 – 8 КЛАС  

И НАСОКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ  
НА ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕ

Пенка П. Кожухарова

STATE OF THE ALCOHOL AND TOBACCO  
USE AMONG 5TH TO 8TH GRADERS  

AND GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION  
OF PREVENTIVE ACTION IN SCHOOL

Penka P. Kozhuharova

ABSTRACT: The purpose of the study is to outline the trends in the use of legal 
drugs among students from the 5th to the 8th grades and to pinpoint the prob-
lematic aspects and measures for implementation of a school-based program for 
prevention of the use of psychoactive substances.The subject of the study is the 
dependence between risk factors and prevention factors with regard to the use of 
drugs among students in the context of development of a school-based program 
for prevention of the use of psychoactive substances. The study was conducted by 
means of questionnaires in 2015 among 416 students from the 5th to the 8th grade 
from seventh schools on the territory of the city of Shumen region. The following 
were adopted as indicators of the evaluation of the use of tobacco and alcohol. 
The risk factors and the preventive factors related to the role of the family and the 
friends, the individual and personal characteristics of the students and the ped-
agogical aspects of the implementation of a school-based program for prevention 
of the use of psychoactive substances.
KEYWORDS: health education, school-based prevention of drug use, risk 
factors, protective factors

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 295/ 12.03.2015 г. от 
параграф Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Превантивната дейност и контролът върху разпространението и упо-
требата на психоактивни вещества са свързани с многосекторни, интегрирани 
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програми и политики, които отчитат общите тенденции и регионална специ-
фика. През последните години се наблюдава известна динамика в основните 
показатели за употребата на психоактивни вещества у нас, което съответства 
на употребата в международен план, но се отчитат и специфични проявле-
ния. Равнищата на разпространение през 2014 г. остават високи, в сравнение 
с периода 2005-2013 г.. Според годишните доклади на EMCDDA се отбелязва 
тенденция за запазване нивото на употреба на незаконна дрога и спадане на 
употребата на законни наркотици, като тютюн и алкохол сред младите хора, в 
резултат на стратегията на СЗО за ограничаване на тютюнопушенето и про-
грамите за превенция [7].

Националните и регионални проучвания разкриват повишаване броя 
на децата и учениците, които консумират и злоупотребяват с психоактивни 
вещества, отчита се тенденция за спадане на възрастовата граница [3:442]. 
Запазват се нивата на употреба в някои проблемни области, като употребата 
на канабис. Налице са тревожни данни за промени, отнасящи се до пазара на 
синтетични наркотици и по-точно, до разширяване на кръга на предлаганите 
вещества под формата на дизайнерска дрога [1]. Употребата на няколко вида 
наркотици, включително и приемането им с алкохол, в някои случаи и медика-
менти, по отношение на които не са въведени мерки за контрол, се превръща 
в преобладаващ модел на поведение [2].

Формите за употреба се влияят от диспропорциите в икономическото 
развитие на различните страни и от общото производството на ПАВ в света. 
Това е отразено в текущия доклад на Европейският Съюз (ЕС) за противодей-
ствие в областта на наркотиците. В него се акцентира върху необходимостта 
от по-добра европейска координация в международната дейност и необходи-
мостта да бъдат реализирани програми на регионално и местно ниво за нама-
ляване на търсенето и предлагането на ПАВ [8: 93-105]. Многокомпонентните 
програми, често се прилагат като инструменти, за намаляване употребата на 
психоактиви вещества в началото на юношеството [4:772]. Превантивните 
програми повишават своята ефективност, когато разглеждат употребата на 
всички форми на наркотици, самостоятелно или в комбинация, включително 
употребата от непълнолетни на законни наркотици (цигари или алкохол); упо-
требата на нелегални наркотици (марихуана или хероин), и неуместната упо-
треба на законно получени вещества (инхаланти, лекарства, стероиди) [8, с. 18].

При планиране на училищните програмите е необходимо е да бъде отчи-
тано потенциалното въздействие на специфичните рискови и защитни фактори 
през различните възрастови периоди [5: 12]. Ранната интервенция често е с по-
голямо въздействие, отколкото по-късната намеса [6 : 473], [9]. Началното въ-
веждане на училищно-базирана програма за превенция на употребата на ПАВ 
трябва да изпревари прерастването на инцидентната употреба в устойчива и да 
бъде насочена към вида на проблемната употреба с ПАВ в местната общност.

Целта на изследването е да бъдат очертани тенденции в употребата на 
тютюн, алкохол и легални ПАВ при ученици от 5 до 8 клас, за да бъдат набе-
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лязани проблемни аспекти и мерки при реализиране на училищно-базирана 
програма за превенция на употребата на ПАВ.

Обект на проучването е равнището и моделите на употреба на тютюн и 
алкохол сред ученици от 5 до 8 клас.

Предмет на изследването са зависимости между рискови и предпазва-
щи фактори за употребата на тютюн и алкохол от учениците в контекста на 
разработване на училищно-базирана програма за превенция на ПАВ.

На територията на община Шумен проучването е проведено през м. 
март-април 2015 г. с 416 ученици в седем училища от посочените класове.1 
Като индикатори за оценка на състоянието на употребата на тютюн и алкохол 
са приети: честотата на употреба, възраст на първи опити, модели на употреба 
и полова диференциация. Проучени са рискови и предпазващи фактори, свър-
зани с ролята на семейната и приятелската среда, индивидуално-личностните 
характеристики на учениците и педагогическите аспекти при реализиране на 
училищно-базирана програма за превенция на употребата на ПАВ.

1. Състояние на употребата на алкохол и тютюневи продукти от уче-
ниците

1.1.Честота на употребата на тютюн, възраст на първи опити, модели 
на употреба

В периода от пети до осми клас се наблюдава преминаване от инцидент-
но към устойчиво тютюнопушене. Инцидентната употреба прераства в устой-
чива от пети в шести клас. При прехода в седми процентът на инцидентно и 
устойчиво пушещи се увеличава значимо в сравнение с шести. В осми клас, 
приблизително една пета от учениците пушат всеки ден, а 12, 3 % няколко 
пъти през седмицата (Табл. 1).

Таблица 1. Честота на употреба на тютюн в %

Честота на употреба на тютюн Класове
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл.

Никога не са пушили 89, 52 77,17 68 52,77
Пушат много рядко (3 – 4 пъти в годината) 9, 33 8,50 6,15 11,11
Пушат 2 – 3 пъти в месеца 1,13 6,10 5,18 5,94
Пушат 1 – 2 пъти седмично 0, 02 5,17 9,24 12,13
Пушат всеки ден 0 3,06 11,43 18,05

Експериментирането с тютюнопушене във възрастта 8-10 г. се свързва с 
инцидентна употреба в по-късен период. При направени първи опити в нача-
лото на прогимназиална степен се увеличава вероятността от устойчива упо-
треба в по-късен етап (Табл. 2).

1 Изследването е проведено в рамките на регионално проучавне през 2014/ 2015 г. 
с 3526 ученици от 5, 6, 7, и 8 клас от обл. Шумен, обл. Варна, обл. Добрич, обл. Разград, 
обл. Търговище, обл. Силистра. 
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Таблица 2. Средна възраст на начална употреба на тютюн

СРЕДНА ВЪЗРАСТ НА НАЧАЛНА УПОТРЕБА НА ТЮТЮН ОТ УЧЕНИЦИТЕ 

Употреба Аv SD M Mo Min Max
Опитал за първи път цигара 10,62 2,88 11,5 11 5 15
Изпушил първата цигара 11,84 1,64 12 11 8 15

Най-честа е употребата на тютюн при събиране с приятели. В по-широк 
социален контекст – на купон в дома на връстници, процентът на пушещите 
намалява. Употребата на тютюн, когато ученикът е сам, или когато е на диско-
тека се свързва с модела на устойчиво тютюнопушене (Табл. 3).

Таблица 3. Ситуации, в които се употребява алкохол (от посочилите употреба)
СИТУАЦИИ, В КОИТО СЕ УПОТРЕБЯВА ТЮТЮН

Ситуации 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл.
При събиране с приятели 49,3 57,36 64,70 48,98
На купон в дома на връстници 29,4 25,78 21,76 37,11
На дискотека 9,0 20,52 33,52 37,11
Когато ученикът е сам 12,2 36,34 24,70 48,98

Не съществува значима зависимост между пола и тютюнопушенето в 
периода пети – седми клас. В осми клас процентът на момичетата, които пушат 
се увеличава.

В периода пети – седми клас, все още преобладаващ дял имат учениците, 
които не пушат. Превантивната дейност като подкрепяща модела на неупотре-
ба, е добре да изпревари и отложи във времето устойчивата употреба.

1.2. Употреба на алкохол, възраст на първи опити, модели на употреба
В периода от 5 до 8 клас групата на учениците, които не употребяват 

алкохол намалява при преминаване в следващ клас. В пети клас две трети (62, 
7 %) посочват, че не употребяват, в шести – 64,7 %, седми – 42,1 %, в осме една 
четвърт (25 %) (Табл. 4).

Таблица 4. Честота на употреба на алкохол в %

Честота на употреба на 
тютюн

Класове
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл.

Никога не са употребявали 62,70 64,28 42,42 25
Много рядко (3 – 4 пъти в год.) 23,40 25,14 30,30 34,98
Понякога (2 – 3 пъти в месеца) 10 6 16,16 21,27
Често (1 – 2 пъти седмично) 3,90 4,28 3,03 13,84
Всеки ден 0 0,3 2,02 4,91

Не се констатира значима зависимост между възрастта на първите опи-
ти с алкохол и интензивността на пиенето.
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За разлика от тютюнопушенето периодът между 8 и 10 г. е посочван най-

често като начален за първи опити на употреба, както от инцидентно, така и от 
устойчиво употребяващите (Табл. 5).

Таблица 5. Средна възраст на употреба на алкохол от учениците в %
СРЕДНА ВЪЗРАСТ НА НАЧАЛНА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ  

ОТ УЧЕНИЦИТЕ
Употреба Аv SD M Mo Min Max

Опитал за първи път алкохол 9,05 2,44 8 10 5 14
Изпил първа чаша с алкохол 11,07 1,35 10 11 5 14

Най-честа е употребата на алкохол при събиране на купон или с прия-
тели. Значително по-ниски са стойностите на употреба в дискотека или когато 
ученикът е сам (Табл 6).

Таблица 6. Ситуации, в които се употребява алкохол  
(от посочилите употреба) в %

СИТУАЦИИ, В КОИТО СЕ УПОТРЕБЯВА АЛКОХОЛ
Ситуации 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл.

При събиране с приятели 18,6 27,36 31,59 37,41
На купон в дома на връстници 15,8 25,78 34, 78 38,98
На дискотека 3,2 10,52 11,59 27,11
В семейството 62,4 56,34 40,57 38,98
Когато ученикът е сам 0 4,34 7,19 9,04

Влиянието на пола като детерминираща величина върху интензивност-
та на употребата на алкохол е незначима.

1.3. Съвместна употреба на тютюн и алкохол
Наблюдава се слаба зависимост между употребата на тютюн и употреба-

та на алкохол в този период.
По-често при учениците, които пушат се отчита тенденция за употреба 

на алкохол.
Към ученици, на които е отправено предложение за употреба на тютюн 

се предлага и консумиране на алкохол. В половината от случаите предложе-
нието за употреба на алкохол не е обвързано с предложение за тютюнопушене.

2. Рискови и предпазващи фактори за употребата на ПАВ
2.1. Влияние на семейната среда
Половината от родителите на учениците пушат – 54,6 % от бащите и 42, 

5 % от майките. Тютюнопушенето на майката или на брат или сестра в семей-
ството се свързва с употребата на тютюн от учениците.
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Наблюдава се зависимост между пасивното пушене и интензивността 

на тютюнопушенето.
Предимно като спокоен и нормален, оценяват живота в семейството 

всички изследвани. По-ниската подкрепа на детето, която оказват родителите 
се свързва с инцидентна употреба в пети клас.

2.2. Влияние на приятелската среда
Съществува висока зависимост между употребата на тютюн от приятел 

и интензивността на тютюнопушенето.
Приятелството се приема като ценност с висока значимост от всички 

изследвани групи. Наблюдава се тенденция приятелската среда да се възприе-
ма като подкрепяща за по-голяма част от учениците с инцидентна употреба на 
тютюн, в сравнение с групата на неупотребяващите.

2.3. Индивидуално-личностни характеристики на учениците
Информираност за употребата на алкохолни и тютюневи продукти и 

влиянието им върху здравето
Познанията за рисковете от употребата на ПАВ са важен предпазващ 

фактор за значима част от учениците. Половината от изследваните (54,3 %) 
отчитат, че са добре информирани за риска от употребата на алкохол и тютюн, 
но се наблюдава и не малък дял от групата на устойчиво пущещите (23,4%), за 
които тя не е напълно достатъчна.

Семейството и Интернет се посочват като водещи източници за инфор-
мация. Една четвърт от анкетираните в много висока степен получават ин-
формация в училище, предимно в часа на класа, от медиите и от лични наблю-
дения.

Прави впечатление, че приятелската среда не се оценява като надежден 
източник за информация от групата на неупотребяващите тютюн и алкохол. 
Наблюдава се тенденция за по-силното ѝ влиянието върху употребяващите.

Ценности, интереси, потребности
Семейството, здравословният начин на живот и образованието са посо-

чени с най-висока значимост при всички изследвани групи.
Приятелството и личната свобода се оценяват в много висока степен, но 

се констатират разлики, свързани с по-високия дял от учениците в групата на 
употребяващите, за които тези страни от живота имат по-ниски стойности.

Любовта, парите и забавленията имат по-висока значимост за групата 
на употребяващите.

Изкуството и спорта са с по-високи стойности за групите на неупотре-
бяващите ПАВ.

Модели на поведение.. От заявилите, че ще запалят цигара при предло-
жение от приятел 68 %, са посочили, че са информирани във висока степен, 24, 
3 % отчасти, а за 7, 7 % информацията не е достатъчна.

Тютюнопушенето на приятел оказва силно влияние върху избора за 
употреба на тютюн при отправяне на предложение.

Пасивното пушене на детето в семейството се свързва с модела на пони-
жен самоконтрол.
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3. Насоки за реализиране на училищно-базирана програма за пре-

венция на употребата на психоактивни вещества в училище
3.1. Източници и форми за представяне на информаци
Като предпочитан източник на информация учениците посочват семей-

ството, училището и медиите.
Половината от всички изследвани групи предпочитат представянето на 

теми, свързани с употребата на ПАВ да става в няколко поредни години в часа 
на класа.

При определяне на клас в училище, от който е добре да бъдат разглеж-
дани проблеми, свързани с употребата на ПАВ една четвърт от учениците по-
сочват пети клас за тютюнопушене и алкохол и седми клас за представяне на 
проблеми, свързани с наркотиците.

3.2. Тематично съдържание
Учениците с инцидентна употреба на ПАВ и неупотребяващите проявя-

ват повишен интерес към влиянието им върху човешкото тяло и рисковете за 
здравето, краткотрайните и дълготрайните ефекти, докато това не се конста-
тира в същата степен при употребяващите устойчиво. Уменията за преодоля-
ване на риска от употребата на дрога и мерки за ограничаване на разпростра-
нението ѝ също са теми, към които заявяват по-висок интерес учениците от 
първите две групи.

Към проблемите, свързани със зависимостите се наблюдава по-висока 
степен на интерес от устойчиво и инцидентно употребяващите, отколкото от 
неупотребяващите.

Учениците с устойчива употреба отдават по–голямо внимание на соци-
алните аспекти на употребата, представени чрез теми като „Младежите и нар-
котиците“, „Алкохолът, семейството и обществато“, „Реклама и антираеклама“.

Най-висок е интересът в трите групи към проблеми, свързани с възмож-
носта за оказване на подкрепа и помощ на приятел, който има проблем с упо-
требата на ПАВ.

3.3. Методи и средства
При представяне на темите като предпочитани методи петокласниците 

посочват в по-висока степен лекции по темата, беседи със специалисти, ри-
суване на комикси, графити, разработване на постери и колажи, решаване на 
казуси.

В шести и седми клас отдават предпочитание повече на интерактивни и 
групови методи за събиране и представяне на информация като провеждане 
на проучвания сред връстници и възрастни, лабораторни експерименти, роле-
ви игри, разработване на тематични проекти в групи, дискусии.

Всички класове оценяват във висока степен възможностите на инфор-
мационните технологии при представяне на проблемите чрез разработване на 
презентации или блогове, електронни игри търсене и отразяване на информа-
ция в електронни сайтове.

Състоянието на употребата на алкохол и тютюн при ученици 5–8 клас ...



786
Изводи :
1. В периода от пети до седми клас се наблюдава процес на преминаване 

от инцидентна към устойчива употреба на тютюн и алкохол.
• В този период се констатира специфична разлика в модела на употре-

ба на двете психоактивни вещества. Тютюнопушенето има по-значим 
ефект в процеса на идентифициране на подрастващите със света на 
възрастните и реализиране на модела в рамките на приятелската гру-
па. Консумирането на алкохол се свързва по-значимо с потребността 
от забавления и разнообразяване на общуването.

• Значива част от учениците в този период не употребяват тютюн. Пре-
вантивната дейност като подкрепяща модела на неупотреба, е добре 
да изпревари и отложи във времето устойчивата употреба.

2. Рискови и предпазващи фактори:
Семейството се посочва като предпочитан източник на информация за 

рисковете от употребата на психоактивните вещества в периода 5-6 клас. По-
ниската подкрепа на детето, която оказват родителите се свързва с инцидент-
на употреба при прехода от начална в основна образователна степен. Важни 
рискови фактори са пасивното пушене на детето и тютюнопушенето на майка-
та или на брат или сестра в семейството.

• Съществува висока зависимост между употребата на тютюн и алко-
хол от приятел и интензивността на употребата. Наблюдава се процес 
на формиране на социални стандарти, които допускат и подкрепят 
употребата, но на този етап, все още ученическата общност толерира 
инцидентната употреба и консумацията има демонстративен харак-
тер. Това се потвърждава от тенденцията, че приятелската среда се 
възприема като подкрепяща за по-голяма част от учениците с инци-
дентна употреба в сравнение с групата на употребяващите и групата 
на неупотребяващите.

• Познанията за рисковете от влиянието на ПАВ имат регулиращ ефек-
та, ако бъдат елемент в система от ценности и модели на поведение, 
които подкрепят модела на неупотреба. Информацията е значима в 
периода преди прерастването на инцидентната употреба в устойчива.

• Като рискови фактори за упогребата на ПАВ могат да бъда изведени 
по-високата значимост, която се отдава на забавленията и лесното и 
приятно прекарване на свободното време, по-ранното полово съзрява-
не, демонстирането или компенсирането на материално благополучие. 
По-ниската оценка на приятелството и личната свобода са индикатори 
за проблеми в общуването и себевъзприемането, които се компенсират 
с употребата на тютюн и алкохол. Моделите на употреба на тютюн и 
алкохол от възрастни и връстници, пораждат риск от слаб себеконтрол 
и ниска критичност към личната или чужда употреба.

3. Началното въвеждане на училищно-базираната програма за превен-
ция на употребата на ПАВ трябва да изпревари прерастването на инцидентна-
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та употреба в устойчива. Това е периодът на преход от начална в основна обра-
зователна степен. Тя трябва да бъде насочена към намаляването на рисковите 
и засилване на предпазващите фактори чрез:

• Предоставяне на информация, формиране на позитивно и отговорно 
отношение към личното здраве, подобряванае на социалните умения 
за справяне с рискови ситуации, обучение за контролиране и справя-
не с емоции, осмисляне на стратегии за развиите на потребностите, 
способностите, интересите и ползотворно структуриране на свобод-
ното време.

• Повишаване на професионалната компетентност на учителите за 
представяне на информация, използване на интерактивни методи, 
индивидуализация и диференциация при приложение на програмата 
и използване на набор от ресурси и техники за оценяване на потреб-
ностите на учениците, свързани с превенцията на употребата на ПАВ.

• Осъществяване на интегративни връзки между образователните ре-
зултати на програмата и темите за здравно и гражданско образование 
по дисциплини от учебния план в V – VIII клас на СОУ.

• Активно въвличане на връстници в процеса на превантивна дейност 
и създаване на условия за по-ефективна комуникация и формиране 
на знания и умения чрез подхода ‘Връстници, обучават връстници’.

• Реализиране на вторична превенция, насочена към непълнолетни 
лица в риск;

• Развитие на училищната среда и култура, които да благоприятстват 
устойчивостта на резултатите от реализирането на програмата.

• Взаимодействие и развитие на сътрудничество между училището, се-
мейството, медиите и общността.
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СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО –  
ВИДОВЕ, ОСОБЕНОСТИ В СРАВНЕНИЕ  
С ДРУГИ ВИДОВЕ СОЦИАЛНА РАБОТА

Пламен К. Иванов

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP – SPECIES FEATURES 
COMPARED TO OTHER TYPES OF SOCIAL WORK

Plamen K. Ivanov

ABSTRACT: The term “social entrepreneurship” determined action involving 
the creation of social wealth not through charity but through winning or partly 
profitable. Such socially oriented activity can be micro-credit, which provides 
vital resources for families who are in extreme poverty.
KEYWORDS entrepreneurship, social good, profitable business.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 294/ 12.03.2015 г. от 
параграф Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

„Социалните предприемачи няма да се задоволят единствено да дадат 
на човека риба или да го научат как да я лови. Те няма да се успокоят до тогава, 
докато не революционизират самият рибен отрасъл“ – Бил Драйтън.

В това популярно определение на Б. Драйтън основателят на компания 
„Ашок“ – глобална асоциация на лидерите социални предприемачи, се съдър-
жа същността на социалното предприемачество. В сравнение с другите видове 
социална работа, която извършват организациите от търговския и неправи-
телствения сектор, социалното предприемачество се различава по своята сфе-
ра на дейност и условията за предоставяне на услуги, то се определя от това как 
работи. Основни се явяват понятията иновации и предприемачество. В съот-
ветствие с това социалното предприемачество се стреми да намали социални-
те беди с иновационни методи, изобретявайки или комбинирайки социални и 
икономически ресурси, за да се създаде само възпроизвеждащ се способен да 
се разширява механизъм за производство и предоставяне на социални блага.

Терминът „социално предприемачество“ определя дейност, която пред-
полага създаването на социални блага не чрез благотворителност, а чрез пече-
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ливша или частично печеливша дейност. Такава социално ориентирана дей-
ност може да бъде микрокредитирането, което предоставя жизнено важни 
ресурси за семействата, които се намират в крайна бедност. Социалното пре-
дприемачество – например може да е и интернет портал на център за помощ на 
трудни подрастващи, който не само предоставя информация на младите хора 
и техните семейства, но и изкарва пари, като се занимава с Интернет реклама. 
Социалното предприемачество – може да бъде екологичен парк, разработен 
със средства за туризъм, но предоставящ условия за запазване на флората и 
фауната на региона, в който е създаден. Първият човек, приложил принци-
пите на социалното предприемачество, е не толкова богатият предприемач 
от Бангладеш Мухамад Юнус. Той създава първата социално насочена банка, 
която не натоварва с непосилни грабителски проценти заеми получателите, а 
помага на бедните семейства да излязат от безнадеждната нищета. В средата 
на седемдесетте години на ХХ век в Бангладеш Мухамад Юнус създава банка 
Grameen, чиято особеност се състои в това, че дава кредити без никакво поръ-
чителство на най-бедните слоеве население. Концепцията Grameen се базира 
върху убежденията на Юнус, че получените кредити ще отидат за създаването 
на стоки, като част от приходите от продажбата на тези стоки ще бъдат използ-
вани за погасяването на получения кредит.

Първото начинание на Мохамад Юнус в това направление е през 1976 
година, когато той раздава по 27 долара на няколко занаятчии от град Джобра. 
След време М. Юнус си спомня за мотивите, които са го ръководили тогава: 
„Аз ходех по домовете и беседвах с различни хора, като се опитвах да разбера 
с какво живеят, какви са техните потребности, желания и мечти. Тогава пред 
мен се разкри жестоката истина – за много от тях, за да осъществят своите 
планове имат нужда от нищожно марка сума. Тогава аз с моите сътрудници 
съставихме списък от 42 човека, чиито общи потребности не надхвърляха 27 
долара – по-малко от долар на човек. Това беше истински шок за нас.“

Следващата крачка, която прави Юнус е получаването от една от бангла-
дешките банки на кредит, който също раздава на малки части на бедните. Бан-
ката много неохотно се съгласила да удовлетвори молбата на Юнус, но той става 
поръчител на тези бедни хора и което е най-важното, той доказва на скептично 
настроените банкери, че дори и бедните могат да бъдат способни кредитополу-
чатели. Самият Юнус, основавайки се върху това, че „повече от 1,2 милиарда чо-
века в света нямат никаква възможност да удовлетворят собствените си потреб-
ности“, мисли, че „микро кредитите могат да бъдат пътечката, която да ги изведе 
от отчаянието.“ По данни на Grameen 5,3 милиона човека са станали получатели 
на кредити на обща сума 5,1 милиарда долара, като делът на възвръщаемост на 
кредитите на банките е 98,9%. От края на седемдесетте години на ХХ век в света 
са възникнали повече от 3200 организации и банки, които предоставят микро 
кредити по модела, разработен от Мухамад Юнус. Само през 2004 година броят 
на кредитополучателите достига 92 милиона човека, при което 73% от тях в мо-
мента на получаването на кредитите си са се намирали под чертата на бедност.

Пламен К. Иванов
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Според Григорий Диза, директор на Центъра за развитие на социално-

то предприемачество в Дюкския университет (САЩ), идеята за социалното 
предприемачество получава популярност и „има право на живот“ като осо-
бено подхожда на нашето време. Това понятие „свързва в себе си страстта за 
социално мислене с присъщите за бизнеса дисциплина, иновация и решител-
ност“ – подобно на тези, които са демонстрирали пионерите от „Силиконовата 
долина“. Той е убеден, че нашето време е готово за това да се решат социалните 
проблеми със средствата на предприемачеството. Необходимостта от такъв 
подход е свързана с това, че много опити на държавните и благотворителните 
организации се оказват дистанцирани от очакванията на хората със социални 
проблеми, а голяма част от дейността на обществените институции все по-
често се разглежда като безрезултатна, неефективна и безотговорна. Социал-
ните предприемачи са необходими, за да се създадат нови модели социално 
значими дейности за „новия век“1.

Изследователите от Университета Навара в Барселона Дж. Меар и И. 
Марти твърдят, че отделни прояви на социално предприемачество могат да 
бъдат забелязани в Европа през ХІХ и в Азия през първата половина на ХХ 
век. Организации подобни на тези, основани от такива личности като Фло-
ранс Найтингейл и Виноба Бхаве по своята същност се явяват такива, каквито 
ние сега наричаме джойнт венчър социално предприемачество2. Джойнт вен-
чър (обединяване на риска) е комбиниране на ресурсите на две или повече раз-
лични организации за определена цел или задача.  Джойнт венчърът включва 
обединяване на активите или комбиниране на знанията и обединенията на 
отделните организации и хората в тях. В практиката се прилагат следните фор-
ми на джойнт венчър:  

а) договорно споразумение – две или повече организации подписват съ-
гласуван договор да работят съвместно за изпълнението на специфична цел;  

б) спомагателни корпорации – формира се нова корпорация, обикно-
вено за извършване на дейности, различни от основната – пр. спомагателни; 

в) партньорство – една формална или неформална спогодба, в която 
две или повече организации се задължават да се активизират с цел взаимна 
изгода.

Социалното предприемачество като практическа дейност, интегрираща 
процесите за получаване на икономическа и социална изгода, започва активно 
да се проявява през втората половина на ХХ век. Можем да посочим такива 
организации като Гилдията на занаятчиите от Манчестър, основана от Бил 
Стрикланд през 1968 година и използваща възможностите на изобразително-
то и изпълнителското изкуство за развитие на градските съобщества, типичен 

1 Глушков, В. Социальное предпринимательство в России. Начало пути. // 
RMCENTER.RU: Российский микрофинансовый центр. 2011. 

2 Задорин, И.В. Общественная поддержка и доверие населения как фактор раз-
вития социального предпринимательства // ZIRCON.RU: Исследовательская группа 
«Циркон». 2011. ГКД Ж http://www.zircon.ru/russian/ publication /4/081216.htm. 

Социално предприемачество – видове, особености в сравнение с други видове ...
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представител на глобалните организации за социално предприемачество, кои-
то поддържат социално-предприемаческите инициативи по цял свят, е фон-
дът «Ашок», основан от Б. Драйтън през 1981 г.

The Institute for One World Health (IOWH), основан от доктор Виктория 
Хале през 2000 г., е първата в света фармацевтична компания с нестопанска 
цел, която разработва лекарства за лечение на заболявания, които са прене-
брегвани в обществото. Този институт разрушава традиционните представи 
за неконкурентно способната промишленост, която предоставя лекарства на 
особено нуждаещите се от развиващите се страни, предлагайки начини за по-
лучаване на приходи от разработването на лекарства и тяхната доставка.

Преимуществата, които дава социалното предприемачество, са ясни 
за мнозина, но реалното му значение и неговата специфика не са достатъч-
но изследвани. При условията на нарастваща популярност социалното пре-
дприемачество може да има различни значения за различните хора. Това се 
определя от относителната новост на термина и от разнообразните социални 
инициативи, които се различават по своята мащабност, целеви групи и стра-
ни. За едни хора социалното предприемачество се асоциира с организации 
с нестопанска цел, откриващи печеливши предприятия. Други разбират под 
социално предприемачество точно организации с нестопанска цел. Трети го 
приемат за разновидност на социалната отговорност на бизнеса, който реали-
зира социално значими програми чрез независими структури. Поради това, че 
непрекъснато нараства популярността на термина „социално предприемаче-
ство“, той се възприема по различен начин и започва да се употребява на прак-
тика във всякакъв контекст, когато стане дума за социално полезна дейност. 
Но тази разширена трактовка само вреди на това явление. Ако обществените 
очаквания към социалното предприемачество не се оправдаят, защото то се 
натоварва с много не предприемачески по своята същност значения тогава 
социалното предприемачество може да бъде дискредитирано. Поради тези 
обстоятелства е необходимо да се очертаят рамките на категорията социално 
предприемачество и да се определят неговите отличителни черти.

Основна отличителна черта на социалното предприемачество е, че то 
води след себе си определени социални преобразования. Най често цитираното 
определение за социалното предприемачество принадлежи на Григорий Диза, 
който определя пет фактора, които дефинират социалното предприемачество:

1) Приемане на мисията за създаване на социални ценности и блага;
2) Показване и използване на нови възможности за реализиране на из-

браната мисия;
3) Осъществяване на непрекъснат процес от иновации, адаптации и 

обучение;
4) Решителни действия, които не се ограничават от разполагаемите ресурси;
5) Голяма отговорност на предприемача за резултатите от собствената 

дейност – както пред непосредствените клиенти, така и пред обще-
ството.

Пламен К. Иванов
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Дж. Мейр и И.Марти от университета в Барселона разглеждат социал-

ното предприемачество като широк обхватен процес, който включва в себе си 
комбинация от ресурси за създаване на възможности за ускоряване на соци-
алните промени и за задоволяване на социалните потребности.3

Социалното предприемачество се разглежда като процес за създаване 
на ценности при съчетаването на ресурсите по нов начин. Това комбиниране 
на ресурсите е предназначено на първо място за изучаване и използване на со-
циалните блага, като се стимулират социалните изменения или се задоволяват 
социалните потребности.

Социалното предприемачество е сравнително нов термин. За първи път 
той се използва в литературата посветена на социалната промяна през 60-те 
години на ХХ век, но неговото активно използване започва едва през 1990 г. 
от Бил Дрейтън.

Социален предприемач е човек, който преди всичко се стреми да по-
могне на хората или да реши обществен проблем. Особеност на социалното 
предприемачество е преобладаването на обществени или социални цели над 
търговските. Основната задача на предприемача, заради която създава орга-
низация или компания, това е да помогне на обществото и едва след това да 
заработи някакви средства. Поради тези причини социалните предприемачи 
се занимават в онези сфери, в които търговския бизнес смята за непривлека-
телни или са високо рискови, но в същото време тези сфери дават шанс да се 
намали нивото на бедност, дават възможност за социална рехабилитация на 
хората с увреждания, да се подобри екологичната обстановка по най-добър 
начин.

Начините за определяне на социалното предприемачество и социалните 
предприятия се променят непрекъснато от времето когато то се изследва за 
първи път. Но поради факта, че теорията на социалното предприемачество е 
още нова, много определения и класификации си противоречат. Освен това 
множество изследователи се стремят към концептуално стесняване на пред-
мета на социалното предприемачество. Ако разширеното тълкуване на соци-
алното предприемачество в своите крайни форми го лишава от новаторство и 
специфичност, то прекаленото отстраняване на „излишното“ води риска след 
себе си до това „с водата от коритото да се изхвърли и детето“.

В стремежа си да преодолее тези крайни оценки Ким Алтер – основател 
и директор на неголяма компания за насърчаване на научните изследвания 
върху практическата работа на социалните предприемачи от Вашингтон – 
предлага по детайлна и систематична типология на социалните предприятия. 
Очевидно е, че преместването на акцента от социалното предприемачество 
върху социалните предприятия разширява границите на изследванията далеч 
зад пределите на обикновеното предприемачество. Но в същото време е ва-

3 Зверева, Н. Социальное предпринимательство: взгляд в будущее // NB-FUND.
RU: Информационно-аналитический портал Наше будущее. 2011. URL: http://www.
nisse.ru/business/article/article_1640.html?effort.
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жно да се разбере къде в координатната система „за създаване на социални и 
икономически ценности“ се намират различните социално-предприемачески 
инициативи. Работата на Алтер се характеризира с това, че се стреми да из-
върши синтез от разнообразните практики и организационни модели, кои-
то успешно са реализирани и развиват устойчиво своите социални проекти и 
предприятия. За основа на емпиричния си анализ Алтер анализира опита при 
развитието на такива предприятия в Латинска Америка. Но тези резултати 
имат универсален характер, който се потвърждава от по-късните изследвания 
и практическата работа на нейната собствена компания.

Според твърденията на Алтер нейният подход се стреми да преодолее 
дихотомията „ комерсиално-некомерсиално“, доколкото двата компонента в 
различните компании вървят заедно, но все повече компании използват па-
зарни механизми за постигането едновременно на икономически и социални 
придобивки, което се изразява в създаването на някакво съвкупно благо.

За да покаже мащабността на социалното предприемачество Алтер из-
ползва конкретни примери от историческото развитие на определени компа-
нии занимаващи се със социално предприемачество в различни сфери такива 
предприятия, които са възникнали по различно време и изиграли различни 
роли в развитието на социалното предприемачество. Това например са коо-
перации, граждански сдружения, търговски дружества, корпорации за разви-
тие на местните общества и социални компании от т.нар. поддържащ бизнес 
affirmative businesses, микро предприятия и правителствени програми за под-
дръжка на частните социални инициативи и организации. Алтер достига до 
следния парадокс – „независимо от това, че пазарът за социални предприятие 
е много широк реалният кръг от организации, които се считат за социални, 
е много тесен, фрагментиран и до някаква степен елитарен“. Голяма част от 
лидерите и донорите извън търговския сектор не е напълно запозната с този 
термин или не вижда смисъл за анализ на този потенциален пазар за социални 
предприятия. Какво е това социално предприятие? Алтер формулира редица 
определения за социалните организации и предприятия, които се занимават 
със социално предприемачество.

Най-доброто е дадено от Коалицията на социалните предприятия във 
Великобритания: „Комерсиално предприятие със социално предназначение“. 
Освен това Коалицията дава редица общи характеристики на социалните 
предприятия.

Ориентация на предприятието – то непосредствено се занимава с про-
изводството на стоки и услуги за пазара.

Социални цели – притежават ясни социални и екологични цели, изра-
зяващи се в създаването на работни места, обучение или предоставяне на со-
циални услуги.

Обществена собственост – социалните предприятия се характеризират 
с това, че са обществена собственост. Те са автономни организации със струк-
тура на управление и собственост, която обикновено се състои от участието 
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на групи заинтересовани (персонал, потребители, представители на местното 
общество, инвеститори) или настоятели и директори, представляващи по-ши-
рок кръг заинтересовани лица. Те отговарят пред заинтересованите лица и по 
широк кръг от обществото за социални, екологични и икономически резулта-
ти от дейността на предприятията. Печалбата може да се разпределя според 
дела или да се инвестира според интересите на местното общество.

Алтер предлага следното работно определение за социално предприятие: 
„Социално предприятие (social enterprise) това е всяко бизнес предприятие, 
създадено със социална цел и за създаване на социални ценности – призвано 
да смегчи или да намали социален проблем, което функционира върху основа-
та на финансова дисциплина, иновации и ред, въведен от бизнеса, установено 
в частния сектор. В обществото се използват «социален предприемач» -това е 
човек, а «Социално предприятие» – това е организация. По такъв начин «со-
циалното предприятие» се явява институционално изражение на понятието 
«социален предприемач».

Алтер прави класификация на различните социални предприятия, а така 
също и на голяма група така наречени «хибридни» организации в зависимост 
от различно подбрани критерии и гледни точки. Тук ще посочим само някои 
от тях. Поради това, че се занимаваме със социалното предприемачество, ще 
се спрем на първо място на «хиридни» организации, които съчетават своята 
дейност за получаване на печалба (for-profit activities), с дейност, която не носи 
печалба (non-profit activities), точно сред такива съществува объркването и 
смесването на категории и понятия при различните изследователи на социал-
ното предприемачество. Социалното предприемачество като много младо яв-
ление, но е благотворителност в нейната традиционна форма, независимо от 
факта, че много от социалните предприемачи получават безвъзмездни сред-
ства и дарения особено в началото на своето развитие, основен метод за при-
вличане на средства в социалните предприятия е предприемаческата дейност. 
Социален предприемач е не само този, който оказва помощ на обществото, но 
и този, който е способен да извърши такава дейност за сметка на продажбата 
на стоки и услуги.

Социалното предприемачество не е само бизнес, понякога отделяйки 
пожертвования от печалба, и дори това не е социално отговорен бизнес в съ-
временното разбиране. Това е бизнес, при който социалната цел е основно-
то. Социалният предприемач – това не е благотворител, който съществува за 
сметка на дарения и помощи. Той е този, който използва преимуществата на 
бизнеса за постигането на социални цели. При което социалното предприема-
чество и социалната работа използват едни технологии.

Основното в категорията социално предприемачество се явява дума-
та «предприемачество», а «социално» има само модифицираща роля. Като се 
обърнем към твърденията на класиците на теорията за предприемачеството 
такива като Сей, Шумпетер и Дракър, които подчертават ключовите свойства 
на всяко предприемачество – създаване на ценности (в резултат на премест-

Социално предприемачество – видове, особености в сравнение с други видове ...



796
ване на активи в област с по-висока производителност-Сей); «творческо раз-
рушаване» като преобразуваща дейност; търсене на промяна и използване на 
възможности4.

Всички те в еднаква степен засягат както предприемачеството така и со-
циалното предприемачество, всяко от тях предлага нова ценност (благо), пре-
одолявайки устойчиво равновесие.

Според Мартин и Осбърг социалното предприемачество в своята дей-
ност съдържа следните три компоненнта5:

1) Откриване на устойчивото но несправедливо равновесие определено 
от социалната изключеност, маргинализирането или страданието при 
различни части от обществото (което не доставя финансови средства 
или политически лостове за достигане на социално благо по пътя на 
трансформациите).

2) Показване на вътрешното несправедливо равновесие на възможност-
ите за производство на социални блага – посредством вдъхновение, 
творческо остроумие, пряко действие и смелост на предприемача.

3) Постепенно достигане на ново равновесие, което освобождава скри-
тия потенциал или облегчава страданията на определена целева група 
чрез «създаване на стабилна екосистема около новото равновесие». 
Последното е призвано да обезпечи по-доброто бъдеще на целевата 
група и обществото като цяло.

Формулирайки определение за социалното предприемачество, EMES6 
определя 5 критерия7:

1. Ясна цел, насочена към помагане на определена група от обществото. 
Присъщо на социалното предприемачество е и желанието да се раз-
пространи идеята за социална отговорност на местно ниво.

2. Инициатива, която се реализира от група граждани; социалното пре-
дприемачество е резултат от групова динамика, която въвлича хора 
от определена общност или от една целева група за реализиране на 
определена дейност, при което лидерството на човек или група като 
организатор не се отменя.

3. Взимането на решения не се основава на владеенето на капитали. 
Използва се приниципът «един човек – един глас» в противовес на 
системата, където чавек притежава толкова гласове при вземане на 
решения, колкото дяла притежава от компанията.

4 Общественная поддержка и доверие как фактор развития социального пред-
принимательства. // ZIRCON.RU: Исследовательская группа ЦИРКОН. 2011.

5 Социальная ответственность бизнеса и его признание российским обществом 
// WCIOM.RU: Всероссийский центр изучения общественного мнения. 2011.

6 EMES European Research Network (Европейска изследователска мрежа за соци-
ално предприемачество).

7 Горфинкель, В.Я. Предпринимательство: учебник для вузов / В.Я. Горфинкель, 
Г.Б. Поляк, В.А. Швандар. – М.: ЮНИТИ, 2000.
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4. «Принцип за въвличане на страните» – привличане на различни гру-

пи, които са засегнати от дейността. Привличане на ползватели и по-
требители на услуги, дело на социалното предприемачество за взема-
не на управленски решения, което подпомага развитието на демокра-
тичните принципи на местно и локално равнище.

5. Ограничения при разпределението на печалата. Социалното предпри-
емачество включва не само организации, които забраняват разпреде-
лението на печалбата, но и организации, които позоволяват това да 
се прави в определени граници. При което естествено основната цел 
трябва да бъде решаването на обществени проблеми.

Социалните технологии в тази област от обществения живот се базират 
върху реалният опит на социалната работа, приципните и теоретико-мето-
дологичните закономерности, които се използват от социалните науки – со-
циология, теория на социалната работа, социално инженерство, теорията на 
управлението, социална педагогика и др.

Доколкото социалната работа може да се разглежда в широк и тесен сми-
съл, поради което се различават и технологиите, които се използват. Във втория 
случай става дума за технологии за работа със социално слаби слоеве от насе-
лението, то в първия – за технологии за социална защита на всички слоеве от 
населението, за създаване на такива условия, които са свързани със същността и 
съдържанието на социалната политика, които допринасят за намаляването чис-
леността и дела на населението, който има нужда от помощ и поддръжка, които 
помагат на населението само да решава собствените си проблеми. Това може 
да се постигне, като се прилагат технологии с глобален характер, които засягат 
процесът на функциониране и развитие на обществото каквото е социалното 
предприемачество, отчитайки интегриращия и универсален характер на соци-
алната работа, можем да определем собствени социални технологии, социално-
педагогически, социално-медицински и други видове технологии8.

Можем да определим «външните» спрямо клиента социални техноло-
гии  – държавна намеса, помощ от обществени и други организации и частни 
лица. При тях основното е да се създадат такива условия, за да може човек 
(групата или част от обществото) сам да решава собствените си проблеми. 
Като пример за използването на технологии от социалната работа в социал-
ното предприемачество можем да посочим създаването на работни места в 
предприятията за хора с увреждания. От «външните» технологии се отличават 
социалните технологии (начините за работа, действията), които се осъществя-
ват от самите клиенти. Например организиране на собствен бизнес от хора със 
социални проблеми, отделяне на определена част от доходите в % за социално 
застраховане и др. Тези методи за собствено развитие, самозащита, самосъх-
ранение, собствено осигуряване, самообучение и др се наричат персонален 
мениджмънт9.

8 Бублик, В. Правовое регулирование предпринимательства: частные и публич-
ные начала / В. Бублик // Хозяйство и право. – 2000. – № 9.

9 Шекова, Е. Л. Об оптимизации структуры капитала некоммерческой организа-
ции / Е.Л. Шекова // Финансовый менеджмент. – 2002. - № 5.
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Освен това не трябва да се асоциира или смесва социалното предпри-

емачество със социалната отговорност на бизнеса. Социалната отговорност на 
бизнеса произтича от задачите на социалната политика10:

1. Хармонизиране на обществените отношения, съгласуване на интере-
сите и потребностите на отделни групи от населението с дългосроч-
ните интереси на обществото, стабилизиране на обществено-полити-
ческата система.

2. Създаване на условия за обезпечаване на материалното благосъстоя-
ние на гражданите, формиране на икономически стимули за участие 
в общественото производство, обезпечаване на равенството на соци-
алните възможности за достигане на нормално жизнено равнище.

3. Осигуряване социална защита на всички граждани и на техните ос-
новни гарантирани от държавата социално-икономически права 
включително и поддръжка на бедните и слабо защитените групи от 
населението.

4. Осигуряване на заетост в обществото.
5. Намаляване нивото на криминогенност в обществото.
6. Развитие на отраслите от социалния комплекс такива като образова-

ние, здравеопазване, наука, култура, жилищно и стопанско строител-
ство и др.

7. Осигуряване на екологичната безопастност на страната.
Какво е това социална отговорност на бизнеса?
1. Това е организиране на бизнеса според нормите и законите, приети в 

страната, където се развива този бизнес.
2. Това е създаване на работни места.
3. Благотворителност и създаване на различни фондове за подпомагане 

на различни социални слоеве от обществото.
4. Осигуряване на защита на околната среда от собстветото производство.
По този начин бизнесът не може да заобиколи тези цели. Промишленос-

тта е задължена да опазва екологията в района, където функционира. Социал-
ната отговорност също така се явява средство за създаване на положителен 
имидж на компаниите. Социалното предприемачество не може да противо-
речи на задачите, поставени от социалната политика, при което бизнесът ре-
ализира доходи и плаща за себе си като решава съществуващи социални про-
блеми. Защото предприятията, реализиращи принципите на социалнатаот-
говорност на бизнеса за решаването на социални проблеми, влагат проценти 
от своите пачалби по сметки за извършване на социална дейност. Например 
леярна за олово замърсява околната среда, но влага пари от печалбата си за 
озеленяване на населеното място, където работи. А предприемач, който про-
дава елхи в саксии, е социален предприемач, защото по този начин той опазва 
природата и самият той получава парична печалба.

10 Литвак, В.К. Маркетинговые исследования. // VK-MSK-MARK.SITEEDIT.RU: 
Экспресс маркетинг. 2011.
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Обобщавайки, можем да направим извода, че социалното предприема-

чество е основното за решаването на тези социални проблеми на обществото, 
които все още не са решени от държавата. Следователно социалното предпри-
емачество е своеобразна социална работа в бизнеса. Защото при решаването 
на социални преблеми на обществото социалното предприемачество използва 
технологии от социалната работа и се стреми към тези цели. В специализи-
раната литература социалните технологии, които се използват в социалната 
работа, се определят като съвкупност от методи, начини и въздействия, из-
ползвани от социалните служби и социалните работници за постигане на по-
ставени цели в процеса на осъществяване на социална работа при решаване 
на различни социални проблеми, обезпечават ефективната реализация на за-
дачите за социална защита на населението.
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SOME RESULTS OF THE INTERNSHIP OF  
PRE-GRADUATED “SPEECH THERAPY“ STUDENTS

Plamen Stefanov Petkov, Zhivko Dimitrov Zhekov,  
Nalian Nazimova Chakarova-Saamieva

ABSTRACT: The process of the realization of the internship of the students, 
which have the specialty Speech therapy, is described within the article. Some 
of the goals and the aims of the internship are pointed out. The preparation of 
the conditions and the readiness of the students for their professional activities 
are discussed too. The requirements and the prerequisites and all the practical 
knowledge and skills of the prospective speech therapists are presented by the 
authors. The activities and the way of work of the students are described. The 
list of the topics ьха the plans are presented. The results of the student’s work are 
elaborated and the proportion and the frequency of different kinds of commu-
nicational disorders are compared and especially the dynamic of the speech and 
language development of the children is showed. The transition from lower to 
higher stage of stimulations of the children’s communicational skills is the main 
indicator which is important for the appreciation of the efforts and the abilities 
of the students to provide useful intervention.
KEYWORDS: internship, communicational disorders, speech and language 
skills, verbal development, stimulation.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 288/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Преддипломната педагогическа практика е заключителен етап в прак-
тическата подготовка на студентите и включва многокомпонентно и широко-
обхватно приложение на придобитите и усъвършенствани в продължение на 
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цялостния им процес на обучение знания, умения и навици. В бакалавърската 
степен на специалност Специална педагогика – Логопедия преддипломната пе-
дагогическа практика е с продължителност от шест учебни седмици и е лока-
лизирана в логопедичните кабинети на различни предучилищни и училищни 
заведения в град Шумен като за нуждите на практическото обучение на сту-
дентите са ангажирани висококвалифицирани специалисти с дългогодишен 
практически опит в качеството им на базови логопеди.

Както отбелязват Трашлиев и Евгениева (2008), „получаваните от сту-
дентите знания (чрез теоретичната подготовка) в максимална степен трябва 
да бъдат трансформирани в умения, а част от тази трансформация се осъ-
ществява в процеса на практическата подготовка“ [2: 20].

Съгласно учебната програма и Инструкцията за провеждане на пред-
дипломна педагогическа практика за специалност Специална педагогика – 
Логопедия целта на този вид практика „е да осигури на студентите условия и 
възможности за самостоятелно осъществяване на диагностични, консулта-
тивни и терапевтични логопедични дейности, с които да овладеят комплекс 
от специални професионални умения и навици, необходими за бъдещата им 
професионална реализация…“ [ 1].

Сред заложените в същата инструкция цели и задачи е важно да споме-
нем, че присъстват следните основни акценти:

• Формиране на умения за съставяне на дългосрочна терапевтична 
програма;

• Формиране на умения за водене на необходимата документация, 
свързана с дейността на логопеда;

• Формиране на умения за обоснован подбор на методи и прийоми за 
преодоляване на различни видове комуникативни нарушения.

• Формиране на интерес към бъдеща изследователска и творческа дей-
ност;

• Формиране на положително отношение към избраната професия и 
стремеж към непрекъснато повишаване на професионалното ниво.

Съдържанието на преддипломната педагогическа практика на студенти-
те от специалност Логопедия е съобразено с план-графика и списъчния състав 
на посещаващите логопедичния кабинет лица с комуникативни нарушения 
и с етапа на терапевтичния процес, до който е достигнал базовият логопед. 
Стремежът е по време на ПДПП студентите да усвоят всички основни аспекти 
на професионалната дейност на логопеда.

В хода на протичането на ПДПП се разграничават следните три етапа:
1. Подготвителен: предварителен инструктаж и разпределение на сту-

дентите по бази.
2. Основен (работен) етап: практически форми на работа с продълже-

ние шест учебни седмици.
3. Заключителен етап: представяне на отчетна документация и заклю-

чителна среща дискусия.

Резултати от преддипломната педагогическа практика на студенти ...
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Отчетната документация съдържа:
а) дневник на групата, съдържащ подробна информация за работата 

на студентите – дата, време, времетраене и тема на проведените логопедични 
занятия, както и логопедична диагноза, пол и възраст на децата, с които са 
работили студентите. Всяко отразено в дневника логопедично занятия е одо-
брено от съответния базов логопед, който консултира и контролира работата 
на студентите.

б) учебно портфoлио на студента, което включва пълен архив от всички 
подготвени план-конспекти на планираните и реализираните логопедични за-
нятия, както и отчет самоанализ на студента [ 1].

В настоящия доклад са представени и анализирани някои тенденции, 
както и аспекти, отнасящи се до разпрастранението на различни комуника-
тивни нарушения в обхванатите учебни заведения съгласно обобщени данни, 
отнасящи се до работата на студентите по време на преддипломната педагоги-
ческа практика през летния семестър на учебната 2014/2015 година,

За шестседмичния период на практиката студентите от специалност 
Специална педагогика – Логопедия са провели индивидуално общо 549 логопе-
дични занятия със 108 деца в следните учебни заведения и работещите към тях 
логопедични кабинети – ЦДГ № 32 „ Дружба“, ЦДГ № 19 „ Конче Вихрогонче“, 
ОДЗ „ Светулка“ и ЦДГ № 30 „ Космонавт“.

На диаграма № 1 е представено съотношението на логопедичните диа-
гнози на децата, с които е работено по време на преддипломната педагогическа 
практика.

Диаграма № 1. Съотношение на логопедичните диагнози на децата, с които 
са работили студенти от специалност Специална педагогика – Логопедия 

по време на ПДПП през летния семестър на учебната 2014/ 2015 година.

Най-голям е процентът на децата с дислалия и обратно на часовникова-
та стрелка на диаграмата може да се види съотношението на останалите видо-
ве нарушения – дизартрия, заекване, ринолалия и общо недоразвитие на реч-
та. Така в условията на масовите предучилищни заведения студентите имат 
богата възможност да работят с деца с различни видове дислалия, както и със 
заекващи деца (макар и далеч по-малко на брой от тези с дислалия), както и с 
деца с общо речево недоразвитие, докато случаи на дизартрия и ринолалия в 
тези предучилищни заведения се срещат доста по-рядко и с по-малка честота.

Пламен Ст. Петков, Живко Дим. Жеков, Налян Наз. Чакърова-Саамиева
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Според актуалните потребности на децата с комуникативни нарушения, 

в съответните учебни бази студентите от специалност Логопедия проведоха 
логопедични занятия в един широк спектър от теми. В следващите няколко 
диаграми са представени темите на проведените от студентите логопедичните 
занятия, както и честота и съотношението на занятията със съответната те-
матика.

Диаграма № 2. Списък и съотношение на честотата на проведените 
от студентите от специалност Специална педагогика – Логопедия 

логопедични занятия на различни теми по време на преддипломната им 
педагогическа практика през летния семестър на учебната 2014/ 2015 година 

в ЦДГ № 32 „ Дружба“, гр. Шумен.

На диаграмата може да се проследи следната тенденция – единственият 
вид постановка на звук, който се провежда в този логопедичен кабинет във 
второто полугодие, е постановка на звук „ Р“, докато при останалите звукове 
в речта на децата етапът на постановка е преминал успешно и логопедичната 
работа е на други етапи. От друга страна на диаграма № 2 ясно се вижда, че 
най-много занятия са осъществени на тема „ Постановка на звук „ Р“, което 
потвърждава един категорично установен факт, а именно, че вариантите на 
ротацизъм са най-трудни за коригиране в сравнение с останалите фонеми. 
Тази особеност се потвърждава и от най-големия брой автоматизации на звук 
„Р“ в сравнение с автоматизациите на други звукове на представената диагра-
ма. Известно е също, че с най-голяма честота са вариантите на ротацизъм и 
поради тази причина в този случай наблюдаваме работа върху корекцията на 
този звук на различни етапи – постановка, автоматизация и диференциация. 
При останалите звукове по-голяма честота на нарушения се срещат при „ Ш“ и 
„ С“ като занятията върху автоматизация са чувствително повече от занятията 
за диференциация.

На диаграма №3 виждаме сходна ситуация в друг логопедичен кабинет, 
който е в ЦДГ № 19 „ Конче Вихрогонче“ (Диаграма № 3). Това, което се забе-

Резултати от преддипломната педагогическа практика на студенти ...
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лязва е, че е приключила корекцията на звукове като „ Л“, „Ч „ и „Ц“ в началото 
на второто полугодие на учебната година.

Диаграма № 3. Списък и съотношение на честотата на проведените 
от студентите от специалност „Специална педагогика – Логопедия“ 
логопедични занятия на различни теми по време на преддипломната им 

педагогическа практика през летния семестър на учебната 2014/ 2015 година 
в ЦДГ № 19 „ Конче Вихрогонче“, гр. Шумен.

Най-много и различни по вид постановки на звукове се наблюдават при 
работата на студентите в ОДЗ „Светулка“ (диаграма № 4). Изключително го-
лям е процентът на постановки на звуковете „ Р“ и „ Л“, както и на „С“ и „Ш“, 
като техният брой значително надвишава броя на автоматизациите.

Диаграма № 4. Списък и съотношение на честотата на проведените 
от студентите от специалност „Специална педагогика – Логопедия“ 
логопедични занятия на различни теми по време на преддипломната им 

педагогическа практика през летния семестър на учебната 2014/ 2015 година 
в ОДЗ „Светулка“, гр. Шумен.

Изключително голям брой автоматизации на звукове се наблюдават в 
работата на студентите в ЦДГ № 30„ Космонавт“ като и там остава откроена 

Пламен Ст. Петков, Живко Дим. Жеков, Налян Наз. Чакърова-Саамиева
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тенденцията за повече от двойно по-голям брой постановки на звук „Р“ в 
сравнение с всички останали занятия (Диаграма №5). Прави впечатление, че 
при тази група автоматизациите на звук „Ш“ надвишават по брой автоматиза-
циите на звук „ Р“.

Диаграма № 5. Списък и съотношение на честотата на проведените 
от студентите от специалност „Специална педагогика – Логопедия“ 
логопедични занятия на различни теми по време на преддипломната им 

педагогическа практика през летния семестър на учебната 2014/ 2015 година 
в ЦДГ № 30„ Космонавт“, гр. Шумен.

Обобщена сравнителна характеристика на работата на четирите групи 
студенти може да бъде направена на Таблица № 1, както и на Диаграма № 6. 
Съпоставени са броят студенти, броят деца, с които те са работили, както и 
броят на реализираните от студентите занятия.

База на провеждане на 
ПДПП

Брой 
студенти

Брой деца, с които са 
работили студентите 

индивидуално

Брой, проведени 
занятия от 
студентите

ЦДГ № 32 „ Дружба“ 4 32 137
ЦДГ №19 „ Конче 

Вихрогонче“
4 26 108

ОДЗ „ Светулка“ 5 18 136
ЦДГ № 30 „ Космонавт“ 5 32 168

Таблица № 1. Съпоставака на броя студенти, броя деца с комуникативни 
нарушения и броя проведени логопедични занятия във всяка от учебните бази 

за преддипломна педагогическа практика на студентите от специалност 
„Специална педагогика – Логопедия“ през летния семестър на учебната 

2014/ 2015 година.

Резултати от преддипломната педагогическа практика на студенти ...
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Диаграма № 6. Съотношение на броя студенти, броя деца с комуникативни 
нарушения и броя проведени логопедични занятия във всяка от учебните бази 

за преддипломна педагогическа практика на студентите от специалност 
„Специална педагогика – Логопедия“ през летния семестър на учебната 

2014/ 2015 година.

Представените данни, техният анализ и проследените тенденции показ-
ват, че в хода на своята преддипломна практика студентите от специалност 
„Специална педагогика – Логопедия“ имат възможност в интензивно ангажи-
раща и предлагаща сериозни предизвикателства реална професионална среда 
да развият и затвърдят разнообразни умения, да формират професионални 
стереотипи на работа, както и да усъвършенстват своите способности за пла-
ниране и реализиране на терапевтични интервенции съобразно динамиката в 
когнитивното, социалното и езиковото развитие на децата, да използват гъв-
кави диагностични подходи, както и да придобият увереност във вземането 
на компетентни самостоятелни решения, прилагайки своите знания и умения 
в полза на деца с комуникативни нарушения. От друга страна открояването 
на нарушенията, които преобладават в популацията, определянето на тяхната 
честота и особено следването на темповете и етапите на корекция, чрез които 
тези нарушения биват преодолявани в актуалната професионална дейност на 
практикуващите специалисти, са първостепенено условие за професионално-
то развитие на студентите.

References
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РАЗПРОСТРАНЕНИЕ  
НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ

Пламен Стефанов Петков

THЕ PREVALENCE  
OF SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT

Plamen Stefanov Petkov

ABSTRACT: The real establishment of the prevalence of the cases of the specific 
language impairment within the general population depends on the plausible 
diagnosis and the differentiation between specific and non specific language dis-
orders. Therefore the basic diagnostic criteria are pointed out within the article. 
The criteria refer to the nonverbal intelligence, the lack of hearing dysfunctions 
and the scores of the language tests. The nonverbal intelligence is normal or even 
high in children with specific language impairment. The prevalence of this dis-
order among five-year-olds was determined to be 7,4%. The specific language 
impairment is more prevalent in males than in females. The ratio of males to 
females averages approximately 2,8 :1 across studies.
KEYWORDS: specific language impairment, prevalence, non specific language 
disorders, diagnostic criteria.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 288/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Както е известно децата с езикови нарушения, които са предизвикани 
от друг тип разстройства, се изключват от категорията „специфична езикова 
слабост“. Трябва също така да се отбележи, че има деца с езикови проблеми, 
които не покриват всички критерии, за да попаднат в тази категория, като в 
същото време никак не е лесно да се определи към коя друга категория трябва 
да бъдат причислени. Някои от тези деца достигат от 70 до 84 точки при из-
следване на невербалния интелект; този брой точки е твърде нисък за децата 
със специфична езикова слабост, но също така твърде висок, за да имаме осно-
вание да твърдим, че тук става дума за умствена изостаналост. Има също така 
деца, които са прекарали отити на средното ухо твърде скоро преди периода 
на изследването. Най-често аудиологичното изследване изключва наличието 
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на слухови нарушения при тези деца. От друга страна ние трябва да добавим 
към този списък децата, които имат трудности в овладяването на езика, но 
резултатите от теста за изследване на езиковото им развитие не са достатъчно 
ниски, за да бъдат включени в тази група. Тези деца също имат нужди, които 
изискват специфични условия и въздействие и тяхното изключване от кате-
горията „специфична езикова слабост“ е проява на изследователски консер-
ватизъм.

Изследване на Stark и Tallal (1981) предлага следния подход относ-
но трудностите при идентифицирането на случаи, за които можем да бъдем 
сигурни,че отговарят на всички критерии за „специфична езикова слабост“. 
Изследователите изискват от личните лекари да представят от своите карто-
теки случаи на деца, които имат езикови трудности, съхранен слух, средно 
или високо равнище на невербална интелигентност и адекватна социална и 
емоционална приспособимост. След проведеното изследване се оказва, че от 
посочените 132 деца само 39 отговарят на критериите за специфична езикова 
слабост. 50 от децата показват коефициент на невербална интелигентност по-
нисък от 85. Комплексният брой точки от езиковия тест е твърде висок при 33 
от децата. При малка част от тях са прекарани отити на средното ухо или се 
наблюдават меки неврологични увреди.

Важно е да отбележим, че децата, които отговарят на критериите за спе-
цифична езикова слабост, всъщност не са хомогенна група. Разбира се, има 
един общ основен профил, но конкретните случаи показват разнообразни 
особености, а статусът на някои от децата не отговаря на този общ профил. 
Прецизната диагностика в тези случаи изисква обособяването на подгрупи, 
където при наличието на допълнителни критерии, се проследяват и класифи-
цират различията между отделните случаи на специфична езикова слабост.

Въпреки това за разпространението на специфичната езикова слабост 
не е трудно да бъдат намерени данни в научната литература. Така например, 
определяйки специфичната езикова слабост като съотношение на езиковата 
възраст към интелектуалната възраст, изразено като две към три, Tower (1979) 
смята, че разпространението на нарушението е около 1,5%. Според Американ-
ската психиатрична асоциация и четвъртата ревизия на Наръчника за диаг-
ностика и статистика на интелектуалните разстройства (DSM- IV) разпрос-
транението на децата със специфична езикова слабост, при които е налице 
дефицит в езиковото кодиране, е приблизително 5%, а разпространението на 
случаи, при които е налице дефицит и в езиковото кодиране, и в езиковото 
декодиране е около 3%.

При извършване на проучвания върху разпространението обикновено 
се подхожда с по-широк обхват, като се търси отговор на въпроса „Какъв е 
броят на децата с езикови нарушения?“ (Lahey, 1988; Silva,1987). Известно е, че 
сред общия брой деца с езикови нарушения само една част са със специфична 
езикова слабост. В много от случаите са изследвани само езиковите умения, 
без да са изследвани интелектуалното развитие, слухът и други функции. В 
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някои проучвания невербалната интелигентност е изследвана така както и 
езиковото развитие (Stevenson, Richman, 1976). Въпреки това, тъй като при по-
вечето изследвания пълният списък с критерии за специфичната езикова сла-
бост не е включен при проверката и оценяването, е трудно да определим колко 
от децата с езикови нарушения са всъщност със специфична езикова слабост.

Tomblin (1996) ръководи мащабен проект, изследващ разпространение-
то на специфичната езикова слабост при петгодишни деца. Повече от 6000 
деца са включени в изследването. Първоначалната проверка се осъществява 
чрез батерия, съдържаща тестове за езиковото развитие, както и невербални 
тестове. След първия етап от изследването се пресяват 1000 деца, които по-
криват нормите от първоначалната проверка. Едно от предимствата на метода 
на Tomblin е, че се гарантира, че наблюдаваните езикови проблеми протичат 
при наличието на нормална невербална интелигентност, както и при липса на 
нарушения в слуха. Пресяването на случаите е съобразно клиничната харак-
теристика на категорията и се отнася до функционалните възрастови особе-
ности на онтогенезиса. При децата, които попадат в категорията „специфична 
езикова слабост“, се наблюдава 1,25 стандартно отклонение под средните стой-
ности в два или повече (до пет) от компонентите, съставящи езиковите проби: 
1 – речников запас – езиково кодиране и езиково декодиране; 2 – граматика – 
езиково кодиране и езиково декодиране; 3 – разказ, описание – езиково коди-
ране и езиково декодиране; 4 – разбиране – речников запас, граматика, разказ; 
5 – продуциране – речников запас, граматика, разказ.

При използването на този метод се установява, че специфична езикова 
слабост се среща при 7,4% сред петгодишните деца (Tomblin, 1996b). Мето-
дът демонстрира добра прецизност и чувствителност – 85 % от децата, които 
според първоначалната клиничната диагностика са с езикови нарушения, са 
идентифицирани и попадат в спектъра от критерии, определящи специфична 
езикова слабост. Спецификацията на критериите е отлична – само 1 % от де-
цата, определени от клиничните изследвания като деца с нормално развитие, 
показват успеваемост, която съответства на специфичната езикова слабост. 
Критериите на езиковия тест се отнасят до съставен (комплексен) брой точки 
и приблизително 15% от децата, определени от първичната клинична диагно-
стика като деца с езикови нарушения, не покриват критериите за специфична 
езикова слабост. Ето защо няма основание да смятаме, че делът 7,4 % е изкуст-
вено завишен при изследване по модела на Tomblin.

Специфична езикова слабост се среща по-често при момчетата, откол-
кото при момичетата (Dalby, 1977; T.T.S. Ingram, 1959; Johnson, Stark, Mellits, 
Tallal, 1981; Tallal, Ross, Curtiss,1989b). Според проучване на R. Robinson (1987) 
средното съотношение на честотота между момчета и момичета е 2,8:1. В ня-
кои случаи, когато имаме селективна среда, например пансиони, интернати и 
др., съотношението може да бъде доста по-различно 4,8:1 (Haynes, 1992).

Така анализирайки цитираните изследвания и резултатите от тях, мо-
жем да обобщим, че специфичните езикови нарушения действително изискват 
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специализирани логопедични интервенции, които са различни от корекцията 
на неспецифичните езикови нарушения и критериите за диагностика в голяма 
степен определят структурата и съдържанието на корекционните програми 
при специфична езикова слабост.
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BEE-BOT В ПОДГОТОВКАТА  
НА БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ

Ралица В. Алексиева, Наталия Хр. Павлова

BEE-BOT IN THE PREPARATION  
OF FUTURE TEACHERS

Ralitsa C. Alexieva Natalia Hr. Pavlova

ABSTRACT: Some possibilities that programmable toy Bee Bot offers in the 
formation of elementary mathematical ideas and concepts in kindergarten are 
discussed in this paper. Proposed are some games on basic mathematical cores 
in kindergarten. Some activities related to the work with Bee Bot, performed by 
students preparing for kindergarten teachers are described.
KEYWORDS: innovation, mathematics, kindergarten, programmable toys”.

Статията е разработена по проект РД-08-273/11.03.2015 на фонд На-
учни изследвания на ШУ „Епископ К. Преславски“.

Като модерна страна, осъзнаваща значението на образованието, Бълга-
рия се стреми към мащабно повишаване на качеството му, подобно на всички 
останали развити страни. В днешно време технологичните новости са вече до-
казано ефективен модел за бързи иновации както в бизнеса, така и за обра-
зователни цели. Българската образователна система се нуждае от иновация. 
Съвременният учител се стреми към новостите и има желание за прилагането 
им в процеса на педагогическо взаимодействие.

Характеристики на Bee – Bot
Актуална и харесвана възможност са програмируемите играчки. Една 

от тези играчки е Вее – Воt. Според [1] Bee – Bot (фиг.1) представлява забавна 
и привлекателна роботизирана играчка. Действията на робота-пчела могат да 
бъдат програмирани така, че той да извършва определени движения.
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Фиг.1. Програмируема играчка Bee – Bot

Задачите, които изпълняват всички учащи, разполагащи с Bee – Bot, са 
придвижване до определено място цел върху предварителна разчертана мре-
жа от квадрачета с размери 15х15 (см). Тези макар и стандартни задачи могат 
да бъдат и творчески, ако се въвлече детето или ученикът в дейности по съз-
даване на пана с изображения, свързани с учебните програми по предмети и/
или направления, както и с измисляне на нови задачи.

Една поредица от стъпки, с които децата и учениците разучават Bee-Bot, 
може да бъде и най-често е следната:

• движение на определен брой стъпки;
• достигане до определена цел с приближения при стартиране от фикси-

рано начало;
• изпълнение на задачи при стартиране от фиксирано начало, като дос-

тигнатата цел се опредeля като фиксирано начало за следващата цел 
(ролева игра).

Bee – Bot App използва функционалността на клавиатурата, давайки въз-
можност на децата да подобрят своите умения за посоките, да програмират по-
редица от движения в посока напред, назад, наляво, надясно и завиване под 90°

Характеристиките на играчката според разпространителите [1] са:
• Олекотена конструкция и подсилен дизайн
• Ясни и ярки бутони
• Памет до 40 стъпки
• Без объркващи градуса програма
• Озвучаване
• Мигащи очи за потвърждаване на инструкциите
• Движение във всяка посока – 15 сантиметра
• Завъртане на 90°.
Командите, които може да изпълни Bee-Bot, са: напред; назад; наляво; 

надясно; старт; пауза; изтриване на паметта.
Всяка зададена команда се добавя към досегашния списък от команди, а 

ако искаме да изтрием този списък, избираме (clear).
Ако искаме в даден момент пчелата да изчаква повече секунди, трябва 

да натиснем бутона (pause). Всяко активиране на бутона (pause) ще накара Bee-
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Bot да изчака 1 секунда, т.е. ако искаме на дадено място Bee-Bot да изчака 5 
секунди, преди да продължи, трябва да натиснем бутона (pause) 5 пъти.

Захранване на Bee-Bot
Bee-Bot се задвижва с акумулаторни зарядни батерии от тип DC 3,7V, 

500mAh, които не се налага да бъдат подменяни или изваждани от роботизи-
раната играчка, за да бъдат презаредени. Зарядът на батериите се извършва 
с помощта на USB кабел, който може да бъде свързан с компютър, телевизор 
или друго устройство, разполагащо с USB порт. При правилно зареждане на 
батериите едно от очите на Bee-Bot свети.“

Сайтът, от който може да се закупи Bee – Bot, е: http://innovateconsult.net/
Програмируемата играчка е на цена от 98 лв.
Носител на наградата за Образователни ресурси – 2006
Носител на златна награда за предучилищен образователен ресурс
Към пчелата се предлагат и разработени игри по разлини направления. 

За математиката това е „Игрите на пчелите с МАТИ“ [3].
Място на Bee – Bot в подготовката на бъдещите учители
При подготовката на бъдещите учители е важно те да се запознаят както 

с основите на всяка дисциплина, доказалите се методи и средства за обуче-
ние, така и с иновациите, проправящи си тепърва път в дадена област. Вее Bot 
е една атрактивна възможност бъдещите учители да бъдат предизвикани да 
мислят креативно и да създават собствени ситуации, базирани на програми-
руемата играчка. Възможностите на роботизираните играчки при формира-
нето на елементарни математически представи и понятия се представят пред 
студентите от 2014 година. Приемат се с интерес и водят до резултати, като 
създаване на авторски помощни дидактични материали и игри.

Основните задачи, които се поставят на студентите, свързани с Bee – 
Bot, са:

1. Опишете игра с помощта на Bee – Bot за X играча (1, 2, 3 или 4), свър-
зана с конкретно ядро.

2. Опишете игра с помощта на Bee – Bot за X играча (1, 2, 3 или 4), свър-
зана с конкретна тема.

3. Създайте авторски дидактичен материал за Bee – Bot (карти, мрежи и 
т.н.).

4. Опишете игра с помощта на наличните предмети. Поставя се Bee – 
Bot и още няколко предмета (например въже и молив).

На Фиг. 2 е показана мрежа, създадена като част от обучението на бъде-
щите учители. Подробно описание на технологията е предложено в [].

При така организираната работа се наблюдават следните действия от 
страна на студентите:

1. Първоначално голяма част от аудиторията се притеснява да работи с 
играчката, след като разбере цената – 98 лв.

2. Много бързо студентите се ориентират и играят с Bee – Bot, като имат 
възможност да се поставят в ролята на децата – допускат грешки и 
експериментират.

Bee-bot в подготовката на бъдещите учители
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Фиг. 2. Програмируема играчка Bee – Bot

3. На база на получения опит (в ролята на играч), студентите сами пред-
лагат идеи за нови игри, като посочват възможни проблеми при реа-
лизацията им.

4. Студентите предлагат идеи за използване на Bee – Bot в другите на-
правления.

Дидактични игри с Bee – Bot по основните ядра в детска градина
В този параграф ще представим няколко игри по ядрата на образова-

телно направление „Математика“. Натрупания материал и възможностите и са 
много, но тук ще дадем само по един пример за ядро.

I. Ядро „Количествени представи“
Игра „Намери числото“
Материали: картончета с цифри
Дидактическа цел: Затвърдяване на знанията за цифрите.
Правила:
Децата да познаят цифрата.
Да открият картинките на дадената цифра.
Да програмират пчеличката, като изберат оптималния път до картин-

ката.
Ход на играта:
Учителят назовава число, а децата трябва да разпознаят цифрата му, из-

между възможностите, поставени в мрежата. Избираме едно от децата да про-
грамира пчеличката, така че да достигне до картинката на търсената цифра. За 
следващото число може друго дете да бъде избрано да програмира пчеличката.

Възможен е състезателен вариант на играта с 2 и повече играчи.
II. Ядро „Измерване“
Игра „Колко стъпки ще направи пчелата“
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Материали: дълъг шал, лента (широка, да е по-къса от шала)
Дидактична цел:
Затвърдяване на представите за понятията „по-дълъг“ и „по-къс“.
Затвърдяване на уменията за броене.
Правила:
Децата трябва да броят програмираните стъпките на пчелата.
Те сами да предвидят колко стъпки е дълга лентата.
Ход на играта:
Учителят настройва пчеличката приблизително, колкото стъпки очак-

ва да е дълъг шалът. Пуска се и децата броят стъпките на пчелата. Ако мине 
по-далече от шала и примерно последната стъпка е била 7, казваме че шалът 
е дълъг 6 стъпки на пчеличката и още мъничко. После искаме от децата да 
предвидят колко стъпки е дълга лентата. Проверяваме – тук вече децата сами 
натискат толкова пъти, колкото предполагат, че ще е дължината. Правим из-
вод дали са били прави.

III. Ядро „Пространствени представи/отношения“
Игра „Правилно бутончетата натисни и ще ме откриеш ти“
Материали: картончета с усмихнато човече, картончета с начумерено 

човече и празни картончета, картончета с указания.
Дидактическа цел:
Затвърдяване на знанията за посоките.
Правила:
Може да се играе с две деца.
Детето трябва да спазва указанията, ако e програмирало правилно пче-

личката, тя трябва да стигне до картонче с усмихнато човече.
Ход на играта:
Учителят слага картончетата в мрежата, без да видят децата – има 1 ус-

михнато и другите са начумерени или празни. Учителят посочва на децата ука-
зания, които са написани и символно или дава устно (но само 1 или 2 стъпки). 
Избира се дете, което програмира играчката и ако е правилен пътя, картон-
чето ще е с усмихнато човече, иначе ще е празно или начумерено човече. Ако 
детето не успее, следващ участник изпълнява същите указания.

IV. Ядро „Времеви представи/отношения“
Игра“Познай и открий„
Материали: символи характерни за даден сезон, различни картончета с 

картинки на сезоните.
Дидактическа цел:
Затвърдяване на знанията за сезоните.
Затвърдяване на символите характерни за отделните сезони.
Правила:
Може две деца да се състезават, но броя на картинките със сезони тряб-

ва да е еднакъв.
Децата да познаят и назоват дадения символ.

Bee-bot в подготовката на бъдещите учители
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Да открият картинките на дадения сезон.
Да програмира пчеличката, като избере оптималният път до картинката.
Ход на играта:
Учителят показва символа, децата трябва да го познаят. Избираме едно 

от децата и го питаме през кой сезон е характерен този символ. После искаме 
от него да програмира пчеличката, така че да достигне до картинките със се-
зона. За следващата картинка на сезона може друго дете да бъде избрано да 
програмира пчеличката.

V. Ядро „Геометрични фигури“
Игра „Открий геометричната фигура“
Материали: големи и малки кръгове, триъгълници, квадрати, правоъ-

гълници.
Дидактическа цел:
Затвърдяване на представите за геометричните фигури.
Затвърдяване на знанията за цветовете.
Затвърдяване на понятията малък, голям.
Правила:
Децата да разпознаят и назоват фигурата.
Да определят големината и цвета ѝ.
Избраното дете трябва да намери фигурата, да настрои пчелата и да на-

мери оптималния път до нея.
Ход на играта:
Учителят показва картинка на геометрична фигура. Децата трябва да я 

познаят и назоват. Питаме ги малка или голяма е фигурата и в какъв цвят е фи-
гурата. Избираме детето, което най-бързо и правилно е отговорило. В мрежата 
има същата фигура, детето трябва да я открие и да програмира пчеличката. 
Ако детето стигне до фигурата по друг път, казваме, че е работило правилно, 
питаме дали не може по друг начин да стигнем до нея, показваме.

Заключение
Представените възможности са само една малка част от капацитета на 

Bee – Bot. Както при всички методи, средства и технологии, водещ фактор ос-
тава човекът. Творческите идеи и желанието за работа са сигурен път към ус-
пешни резултати и обучение, носещо радост и трайни знания.
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ПРОУЧВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА  
ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ  

ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ
Росен К. Алексиев, Анна Д. Георгиева

STUDY OPPORTUNITIES PRESCHOOL CHILDREN 
ABOUT SURVIVAL IN EMERGENCY SITUATIONS

Rosen K. Aleksiev, Anna D. Georgieva

ABSTRACT: The study examines the knowledge of children about disasters situ-
ations and their ability to adequately respond. Is referred to a specific methodol-
ogy of research. Conclusions are made and recommendations for practice.
KEYWORDS: preschool children, survival, emergency situations

Изследването е финансирано по проект № РД – 08-296/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Развитието на нашето общество е съпроводено с увеличаване прояви-
те на разрушителните сили на бедствията. Те често са съпроводени от трай-
ни, значителни смущения в екологическото равновесие на големи региони. Не 
са рядкост случаите, в които екологическите проблеми прерастват в бедствия 
и аварии. Масовите трагедии, съпътстващи човека, в резултат на природни и 
стихийни бедствия, транспортни и промишлени аварии и пожари предизвик-
ват неповторими по мащаби и въздействие ситуации. Често, попаднал в тях, 
човекът или групата от хора проявяват различни неадекватни състояния, свър-
зани с нарушаване единството на психическата и двигателната дейност [1].

Най-уязвими на въздействие на бедствените ситуации са подрастващите. 
Пенчо Гешев (2014) счита, че „съществуват възможности за тяхната подготовка 
в процеса на обучението им във времето за двигателни дейности и в занима-
нията по вид спорт“. В съдържанието на занятията по двигателни дейности и 
спорт се включват отделни действия при внезапно „възникнала“ бедствена си-
туация. Тези определени действия се планират, в резултат на което се формира 
адекватна готовност за оцеляване на децата при различни бедствени ситуации 
и се подобрява тяхната психическа и физическа работоспособност [3, 4].
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В своето ежедневие децата се сблъскват непрекъснато със ситуации в 

различна степен на сложност. В повечето от случаите ситуациите се опреде-
лят като трудни, а по-рядко са опасни. Въпреки това, в много от случаите се 
крият реални рискове за здравето на децата. Теодора Давидова (2008) счита 
че, „изучаването механизма на възприемане на една нестандартна ситуация 
от деца е важен момент за успешната им психофизическа подготовка и фор-
миране на адекватна готовност у тях за действие, което би запазило здраве-
то и оцеляването им“ Възникналите нестандартни ситуации, определени от 
външните фактори (природни и социални) и вътрешни (психически и физи-
чески), крият реални рискове за здравето на децата. Налага се бърза реакция 
и да се приспособят към промените в условията на средата с адекватно пове-
дение, въпреки своя малък житейски опит и знания [5].

За Д. Кайков (2004) „проблемът за оцеляването на отделния човек и чо-
вешките общности е най-актуален“. Изведен от привичната си среда и попад-
нал в бедствена ситуация, човек трябва да се научи да оцелява [6].Оцелява-
нето е вид човешка дейност, която се извършва в опасни условия, при които 
са застрашени живота и здравето на човека и човешките общности. Двига-
телната дейност играе роля на основно средство за общуване на организма 
с обкръжаващата го среда. Според Т. Давидова (2008) приспособяването на 
децата към средата ще е по-успешно при краткотрайните сложни ситуации. 
С цел придобиване на опит, преодоляването на краткотрайните сложни ситу-
ации с ниска степен на трудност от деца са за предпочитане пред по-продъл-
жителните [1, 5].

Възникналите сложни ситуации могат да оказват положително или 
отрицателно въздействие върху бъдещата дейност на децата. Справянето с 
определена трудност само със собствени сили е стимул за още по-голяма ак-
тивност и стремеж за самоизява в играта или обучението [2, 5].

Актуалността на този проблем нараства със зачестилите природни бед-
ствия, промишлени аварии и международен тероризъм. В тази посока преду-
чилищните детски заведения са подходяща среда за подготовка на малките 
деца от ранна детска възраст за оцеляване в бедствени ситуации.

Целта на проучването е насочена към изясняване и диференциране 
системо обра зуващите фактори на сложната система „изменчиви условия на 
околната среда при бедствия – действие на децата като обект на управление“. 
В тази връзка набелязахме следните задачи:

1. Да се извърши теоретично проучване на изследвания проблем.
2. Да проучим осведомеността на 5 – 6-годишни деца за видовете бед-

ствени ситуации (пожар, наводнение, земетресение) и готовността им за 
действие в такива ситуации като обект на управление.

3. Да изследваме възможностите за обучение на децата за най-адекват-
ни действия под ръководството на педагога.

Предмет на изследването са познанията на децата относно бедствените 
ситуации и възможностите за адекватна реакция и готовност за действие.

Росен К. Алексиев, Анна Д. Георгиева
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Обект на изследване са 80 деца на възраст 5 – 6 години от ЦДГ „Друж-

ба“ гр. Шумен.
Методика на изследване
За да установим познанията на децата от предучилищна възраст за 

природните и стихийни бедствия и как биха реагирали в такава обстановка, 
проведохме интервю. Проучването се проведе с 5 – 6-годишни деца от преду-
чилищна възраст.

Анализ на резултатите от изследването
Резултатите от проведеното интервю разкриват знанията на 5 – 6-го-

дишните деца за природните и стихийни бедствия и по какъв начин биха ре-
агирали в такава обстановка.

При водения свободен диалог с децата бяха използвани и някои 
насочващи въпроси: “Какво е…?”, “Виждали ли сте…?”, “Кога възниква…?”, 
“Какво трябва да направим при…?” и следва бедствената ситуация, към която 
насочваме вниманието на изследваното дете. Чрез допълнителни въпроси: 
“Нещо друго?”, “Какво се случва (става) първо?”, “…, а накрая?”, “… след това?” 
и други се уточняват и допълват отговорите в интервюто.

На изследваните деца бе задавано следното указание: “Искам да те по-
моля да ми разкажеш за природните бедствия наводнение, земетресение, по-
жар. Опиши събитията, които си виждал, за които си слушал, за които са ти 
разказвали или сам си попадал в тях. Разкажи за това, което ще направиш, за 
да се спасиш.”

При липса на отговор, по преценка на интервюиращия, изследваното 
дете се подканя, като се насочва към описване на подобни бедствия, случили 
се в дома, на село, в детската градина, на почивка със семейството и други. В 
протоколите всяко изследване беше кодирано с цифрите 2, 4 и 6, като съдър-
жащо определен вид информация за бедствената ситуация. Анализът на от-
говорите показва използването на сходни представи от децата за събития при 
описанието на всяка бедствена ситуация.

На въпроса: “Какво е наводнение?” – 39,1% от тях дават описание на 
наводнение, предизвикано от: “много вода от река”, “от чешмите”, “всичко 
е във вода”, “градът и къщите са потопени” (фиг. 1). Повечето от децата не 
са виждали наводнение, като природно бедствие – 53,9%. От телевизионния 
екран, детските филми и книги имат познания за наводнение 44,3%. Без да 
могат да дадат отговор за същността и причините за наводнението са 23,4% 
от изследваните деца (табл. 1), (фиг. 2).

Въпросът: “Какво трябва да правим при наводнение?” показва, че 81% 
от децата не знаят какво да правят. Отговори като: “Ще се кача нависоко”, “Ще 
викам за помощ”, “Ще бягам” определят при 10% от участващите в интервюто 
известна адекватност в действията. Към други действия, посредством които 
биха се спасили, се насочват 6% от децата – “Ще изгреба водата”, “Ще се хвана 
здраво за нещо”, “Ще спра крана на чешмата”.

Проучване възможностите на децата от предучилищна възраст за оцеляване ...
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Целта на проучването е насочена към изясняване и диференциране системообразуващите 
фактори на сложната система „изменчиви условия на околната среда при бедствия – действие на 
децата като обект на управление”. В тази връзка набелязахме следните задачи: 

1. Да се извърши теоретично проучване на изследвания проблем. 
2. Да проучим осведомеността на 5 – 6-годишни деца за видовете бедствени ситуации (пожар, 

наводнение, земетресение) и готовността им за действие в такива ситуации като обект на управление. 
3. Да изследваме възможностите за обучение на децата за най-адекватни действия под 

ръководството на педагога. 
Предмет на изследването са познанията на децата относно бедствените ситуации и 

възможностите за адекватна реакция и готовност за действие. 
Обект на изследване са 80 деца на възраст 5 – 6 години от ЦДГ „Дружба” гр. Шумен. 
Методика на изследване 
За да установим познанията на децата от предучилищна възраст за природните и стихийни 

бедствия и как биха реагирали в такава обстановка, проведохме интервю. Проучването се проведе с 5 
– 6-годишни деца от предучилищна възраст. 

Анализ на резултатите от изследването 
Резултатите от проведеното интервю разкриват знанията на 5 – 6-годишните деца за 

природните и стихийни бедствия и по какъв начин биха реагирали в такава обстановка.  
При водения свободен диалог с децата бяха използвани и някои насочващи въпроси: “Какво 

е…?”, “Виждали ли сте…?”, “Кога възниква…?”, “Какво трябва да направим при…?” и следва 
бедствената ситуация, към която насочваме вниманието на изследваното дете. Чрез допълнителни 
въпроси: “Нещо друго?”, “Какво се случва (става) първо?”, “…, а накрая?”, “… след това?” и други се 
уточняват и допълват отговорите в интервюто.  

На изследваните деца бе задавано следното указание: “Искам да те помоля да ми разкажеш за 
природните бедствия наводнение, земетресение, пожар. Опиши събитията, които си виждал, за които 
си слушал, за които са ти разказвали или сам си попадал в тях. Разкажи за това, което ще направиш, 
за да се спасиш.” 

При липса на отговор, по преценка на интервюиращия, изследваното дете се подканя, като се 
насочва към описване на подобни бедствия, случили се в дома, на село, в детската градина, на 
почивка със семейството и други. В протоколите всяко изследване беше кодирано с цифрите 2, 4 и 6, 
като съдържащо определен вид информация за бедствената ситуация  . Анализът на отговорите 
показва използването на сходни представи от децата за събития при описанието на всяка бедствена 
ситуация. 

На въпроса: “Какво е наводнение?” – 39,1% от тях дават описание на наводнение, 
предизвикано от: “много вода от река”, “от чешмите”, “всичко е във вода”, “градът и къщите са 
потопени” (фиг. 1). Повечето от децата не са виждали наводнение, като природно бедствие – 53,9%. 
От телевизионния екран, детските филми и книги имат познания за наводнение 44,3%. Без да могат 
да дадат отговор за същността и причините за наводнението са 23,4% от изследваните деца (табл. 1), 
(фиг. 2). 

 
 
 

Въпросът: “Какво трябва да правим при наводнение?” показва, че 81% от децата не знаят 
какво да правят. Отговори като: “Ще се кача нависоко”, “Ще викам за помощ”, “Ще бягам” определят 
при 10% от участващите в интервюто известна адекватност в действията. Към други действия, 
посредством които биха се спасили, се насочват 6% от децата – “Ще изгреба водата”, “Ще се хвана 
здраво за нещо”, “Ще спра крана на чешмата”. 

Таблица 1 
Резултати от проучване познанията на децата                

за наводнение, земетресение и пожар 
 

 
Какво е наводнение? 

- нямат представа 23,4 % 
- имат представа 36,5 % 
- добре запознати 39,1 % 

Виждали ли сте наводнение? - да 44,3 % 
- не 53,9 % 

 
Кога възниква наводнение? 

- нямат представа 23,4 % 
 - имат представа 35,6 % 
 -добре запознати      39,1 % 

 
Какво е земетресение? 

 -  нямат представа 38,2 % 
- имат представа 30,4 % 
- добре запознати 29,5 % 

Виждали ли сте земетресение? - да 23,4 % 
- не 72,1 % 

 
Кога възниква земетресение? 

- нямат представа 37,3 % 
- имат представа 7,8 % 
- добре запознати 32,1 % 

 
Какво е пожар? 

- нямат представа 16,2 % 
- имат представа 40,4 % 
- добре запознати 42,4  % 

Виждали ли сте пожар? - да 70,4 % 
- не 27,8 % 

 
Кога възниква пожар? 

- нямат представа 15,6 % 
- имат представа 38,2 % 
- добре запознати 45,2 % 

 

 
Интерес представляват отговорите на 2,5% от изследваните деца, които ”Ще плуват, ако не е 

дълбоко”. Тези отговори вероятно са повлияни от участието им в заниманията по плуване в една от 
изследваните детски градини. 

Таблица 1. Резултати от проучване познанията на децата  
за наводнение, земетресение и пожар

Какво е наводнение?
- нямат представа 23,4 %
- имат представа 36,5 %
- добре запознати 39,1 %

Виждали ли сте наводнение? - да 44,3 %
- не 53,9 %

Кога възниква наводнение?
- нямат представа 23,4 %
- имат представа 35,6 %
- добре запознати 39,1 %
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Какво е земетресение?
- нямат представа 38,2 %
- имат представа 30,4 %
- добре запознати 29,5 %

Виждали ли сте земетресение? - да 23,4 %
- не 72,1 %

Кога възниква земетресение?
- нямат представа 37,3 %
- имат представа 7,8 %
- добре запознати 32,1 %

Какво е пожар?
- нямат представа 16,2 %
- имат представа 40,4 %
- добре запознати 42,4 %

Виждали ли сте пожар? - да 70,4 %
- не 27,8 %

Кога възниква пожар?
- нямат представа 15,6 %
- имат представа 38,2 %
- добре запознати 45,2 %

Интерес представляват отговорите на 2,5% от изследваните деца, които 
”Ще плуват, ако не е дълбоко”. Тези отговори вероятно са повлияни от уча-
стието им в заниманията по плуване в една от изследваните детски градини.

За да проучим познанията на децата по отношение на природ ното бед-
ствие земетресение, бяха използвани същите въпроси. Всички участващи в 
интервюто деца – 100% не са преживели подобен род бедствие, поради факта, 
че такова с голям магнитут не е регистрирано през последните години в из-
следвания регион.

Отрицателен отговор на въпроса “Виждали ли сте земетресение?” дават 
72,1% от децата. Отговорилите с “Да” – 23,4% имат информация от предава-
нията на телевизията, детските филми и новините от радиото и телевизията 
(табл. 1).

Прави впечатление, че информираността и познанията на мал ки те 
деца относно природното бедствие земетресение, е значително ограничена. 
Повечето от участниците посрещаха указанието с продължително мълчание. 
Въпреки допълнителните въпроси, задавани от наша страна, 38,2% не дадоха 
отговор на въпрос № 1 и 37,3 % нямат представа кога възниква земетресени-
ето (фиг. 3, 4). Най-нисък процент от изследваните деца имат обхватна пред-
става за това бедствие – 7,8%. Коментарии и описателен отговор за бедствена-
та ситуация с преживявания на попадналите хора в него дават 29,5%. (фиг. 3). 
Малко по-висок е процентът на изследваните деца, които показват познания 
за причините и ефекта, който предизвикват земетресенията – 32,1% (“Земята 
се движи, разтваря се”, “Колите и къщите пропадат”), (табл. 1).

Проучване възможностите на децата от предучилищна възраст за оцеляване ...
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Въпреки това, 24% от децата отговарят, че при земетресение ще излязат 
навън, а 69% не знаят какво да направят. Буди тревога процентът на децата, 
които ще предприемат адекватни действия в случай на земетресение – 2,5% 
(“Ще застанем под масата, под рамката на вратата, на безопасно място, да не 
се качваме в асансьор”).

На въпроса “Какво е пожар?” 16,2% от децата не дават правилно опре-
деление, а 40,4% имат обща повърхностна представа за това бедствие, като 
най-често отговорите са: “Когато нещо гори”. Добре са запознати и отговарят 
изчерпателно 42,4% от всички деца (фиг. 5). Визуална информираност от пре-
давания по телевизията и видеофилмите имат 70,4% от всички участващи в ин-
тервюто. Няколко деца са наблюдавали пожар на село – 1% и само едно – горящ 
етаж на къща – 0,8%. Не са виждали при никакви обстоя тел ства пожар 27,8% от 
изследваните деца, а не познават причините за пожара 15,6% от децата (табл. 1).

Росен К. Алексиев, Анна Д. Георгиева

За да проучим познанията на децата по отношение на природното бедствие земетресение, 
бяха използвани същите въпроси. Всички участващи в интервюто деца – 100% не са преживели 
подобен род бедствие, поради факта, че такова с голям магнитут не е регистрирано през последните 
години в изследвания регион. 

Отрицателен отговор на въпроса “Виждали ли сте земетресение?” дават 72,1% от децата. 
Отговорилите с “Да” – 23,4% имат информация от предаванията на телевизията, детските филми и 
новините от радиото и телевизията (табл. 1).  

Прави впечатление, че информираността и познанията на малките деца относно природното 
бедствие земетресение, е значително ограничена. Повечето от участниците посрещаха указанието с 
продължително мълчание. Въпреки допълнителните въпроси, задавани от наша страна, 38,2% не 
дадоха отговор на въпрос № 1 и 37,3 % нямат представа кога възниква земетресението (фиг. 3, 4). 
Най-нисък процент от изследваните деца имат обхватна представа за това бедствие – 7,8%. 
Коментарии и описателен отговор за бедствената ситуация с преживявания на попадналите хора в 
него дават 29,5%. (фиг. 3). Малко по-висок е процентът на изследваните деца, които показват 
познания за причините и ефекта, който предизвикват земетресенията – 32,1% (“Земята се движи, 
разтваря се”, “Колите и къщите пропадат”), (табл. 1). 
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Анализът на отговорите, отнасящи се за бедствието пожар, показва до-
брите познания и информираност на децата за причините, които го предиз-
викват: “запалка, кибрит, цигари, отоплителни уреди, запалителни течности, 
гръмотевици” – 45,2% (фиг. 6).

0,8%. Не са виждали при никакви обстоятелства пожар 27,8% от изследваните деца, а не познават 
причините за пожара 15,6% от децата (табл. 1).  

 
 
Анализът на отговорите, отнасящи се за бедствието пожар, показва добрите познания и 

информираност на децата за причините, които го предизвикват: “запалка, кибрит, цигари, 
отоплителни уреди, запалителни течности, гръмотевици” – 45,2% (фиг. 6). 

 
Отговорите на въпроса, определящ в значителна степен възможността за спасение на децата 

“Какво трябва да правим при пожар?”, са твърде разнопосочни. Действията на 53% от тях ще бъдат 
насочени към бързото излизане от затворените помещения: “ще избягам навън; ще извикам 
пожарната; да се увия с хавлия, одеала; ще гася с вода, пясък; да няма паника”. Процентът на децата, 
които не биха реагирали адекватно в такава обстановка е значителен – 38%, те отговарят “Не зная”. В 
отговорите на 7,5% от изследваните деца срещаме и други действия, чрез които те считат, че биха си 
помогнали – “Ще извикам някого”. При уточняване действията, необходими за тяхното спасение, 
45,2 % определят, че ще извикат пожарната, без да могат да назоват необходимия телефонен номер.  

Описанията на природните бедствия, които дават изследваните 5 – 6-годишни деца, често са 
хаотични, неподредени, “скачащи” от едно явление към друго. Те “разбиват” събитието на единици, 
отговарящи на обобщени действия. В други случаи детайлите по-трудно се уточняват освен когато се 
поставят допълнителни конкретни въпроси.  

Въпреки това считаме, че при дадени условия в определена област от действителността, 
децата могат широко да се опират на априорни знания за нещата и да ги прилагат за организиране на 
информираността за външния свят.  

В тази насока обучението на 5 – 6-годишните деца за действия в бедствени ситуации налага 
целенасочено използване на визуални средства, разкази и обяснения за допълване и обогатяване на 
знанията им за различни бедствия и специфичните признаци, които ги характеризират. 

 
 
 

Нямат представа
15,6%

Имат представа
38,2%

Добре запознати
45,2%

Не отговорили
1,0%

Фиг. 6  Кога възниква пожар?

Отговорите на въпроса, определящ в значителна степен възможността 
за спасение на децата “Какво трябва да правим при пожар?”, са твърде разнопо-
сочни. Действията на 53% от тях ще бъдат насочени към бързото излизане от 
затворените помещения: “ще избягам навън; ще извикам пожарната; да се увия 
с хавлия, одеала; ще гася с вода, пясък; да няма паника”. Процентът на децата, 
които не биха реагирали адекватно в такава обстановка е значителен – 38%, те 
отговарят “Не зная”. В отговорите на 7,5% от изследваните деца срещаме и други 
действия, чрез които те считат, че биха си помогнали – “Ще извикам някого”. При 
уточняване действията, необходими за тяхното спасение, 45,2 % определят, че ще 
извикат пожарната, без да могат да назоват необходимия телефонен номер.

Описанията на природните бедствия, които дават изследваните 5 – 
6-годишни деца, често са хаотични, неподредени, “скачащи” от едно явление 
към друго. Те “разбиват” събитието на единици, отговарящи на обобщени 
действия. В други случаи детайлите по-трудно се уточняват освен когато се 
поставят допълнителни конкретни въпроси.

Проучване възможностите на децата от предучилищна възраст за оцеляване ...

0,8%. Не са виждали при никакви обстоятелства пожар 27,8% от изследваните деца, а не познават 
причините за пожара 15,6% от децата (табл. 1).  
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Въпреки това считаме, че при дадени условия в определена област от 
действителността, децата могат широко да се опират на априорни знания за 
нещата и да ги прилагат за организиране на информираността за външния 
свят.

В тази насока обучението на 5 – 6-годишните деца за действия в бед-
ствени ситуации налага целенасочено използване на визуални средства, раз-
кази и обяснения за допълване и обогатяване на знанията им за различни 
бедствия и специфичните признаци, които ги характеризират.

Заключение
Чрез проведената беседа с децата установихме доколко те познават 

природните и стихийни бедствия и как биха реагирали в такава обстановка. 
В тази посока могат да направят следните изводи и препоръки:

1. Организирането и провеждането на двигателносетивната актив-
ност в условията на детската градина не води до изискващата се готовност за 
действия при бедствени ситуации.

2. Решаваща роля за своевременното и адекватно реагиране в бедстве-
ни ситуации има предварителната осведоменост.

3. Установихме, че познати за тях са 8 от известните над 60 природни 
явления с негативни последици върху населението в Република България.

Предлагаме обучението и подготовката на децата за действия при бед-
ствени ситуации да протича в следните насоки:

1. Целенасочено използване на визуални средства, разкази и обяснения 
за различни бедствия и специфичните признаци, които ги характеризират.

2. Осъществяване на практическа подготовка за преодоляване на опас-
ностите и трудностите в бедствия.

3. Чрез допълнителни въпроси да се проследи до каква степен децата 
са разбрали указанията и обясненията и нивото на информираността им за 
бедствените ситуации.
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ЗАБРАВЕНИЯТ ПОКЛОННИК:  
ЕДИН ШУМЕНСКИ ХАДЖИЯ ОТ 1890 г.

Ростислава Г. Тодорова

SUNK INTO OBLIVION:  
A PILGRIM FROM SHUMEN IN 1890

Rostislava G. Todorova

ABSTRACT: Present paper is dedicated to the pilgrimage tradition of the “ier-
osolymitika” icons, purchased from Jerusalem by the wealthy pilgrims as relics 
from the Holy Land. In the focus of the research is one specific pilgrimage icon 
from 1890, donated to the “St. Three Hierarchs” Church at Shumen from a sunk 
into oblivion local pilgrim. The discussion runs on the extant historical data 
about the icon and investigates all extant direct and indirect evidences that its 
supposed owner was hadji Stoyan Stoychev.
KEYWORDS: Post-Liberation Bulgaria, Shumen, iconography, “ierosolymitika”, 
pilgrimage, hadji Stoyan.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-291/12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

I. Поклонничеството и неговите реликви
Християнската поклонническа традиция се основава върху библейската 

повеля на /“Пс. 131:7“/: „Да идем в Неговото жилище, да се поклоним пред под-
ножието на нозете Му.“ Още в самото Св. Писание са запазени преки свиде-
телства за извършването на поклоннически пътувания, както в старозаветни 
/“Съд. 20:18“/; /“I Цар. 1:3, 9, 21, 24“/, така и в новозаветни времена /“Лук. 2:41 
– 44“/ [1:19 – 20]. Най-важното от всички подобни пътувания, без съмнение, е 
поклонението в Йерусалим – хаджийството на мястото на Христовото разпя-
тие и Възкресение.

Хаджийството има особен статут в разбиранията на българския народ, 
то често бива организирано не само от религиозни подбуди, но и поради чисто 
социални, и дори статутни причини. Неслучайно, в изследването си на бита 
и душевността на българския народ, Иван Хаджийски счита хаджийството 
за една от основните причини за промяната на светогледа на българите през 
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Възраждането и определя пътуването до Божигроб като „триумфът на живота 
на стария човек“ [2:489]. Пътуването до Светите земи е специфична проява на 
обществения и културния живот на българите в миналото [3:5], то разширя-
вало представата за света, засилвало патриотизма, а не на последно място и 
повишавало самочувствието на българския поклонник.

От социална гледна точка, титлата „хаджия“ се равнявала на благород-
ническите титли в Западна Европа по онова време, някои изследователи я 
сравняват с титлата „барон“ или с английското „лейди“ и „сър“ [4:304, 38], и 
била безспорен носител на обществено признание и авторитет, не само меж-
ду сънародниците на хаджията, но и пред турската власт. В периода XVII – 
XVIII в. хаджийската титла често водела след себе си и ръководни функции в 
рамките на християнската общност. След Освобождението броят на българи-
те – поклонници в Йерусалим, намалява, а социалната значимост на титлата 
вече не е същата като през предходните столетия [3:18 – 21].

През всички векове обаче поклонническото пътуване до Светите земи е 
съпроводено, освен със всичко друго, и с определени действия, целящи удосто-
веряване на присъствието на поклонника в Йерусалим и запазване на спомена 
за него. Хаджиите се подписват по белите полета на богослужебните книги по 
светите места, записват датата на пристигането си, размера на даренията си, ку-
пуват всевъзможни реликви от Светия град, които след това подаряват на чле-
нове на семейството, близки и на храмовете в родното място. По свидетелствата 
на самите хаджии, реликвите са били твърде разнообразни по характер – грив-
ни, пръстенчета, кръстове, броеници и други подобни свещени предмети.

Една от тези реликви обаче се считала за задължителна – голямата ико-
на, наричана „ерусалим“. По думите на Михаил Маджаров „ерусалим (са) 
щампите, изработени на мушама от палестински живописци по един твър-
де еднообразен и механичен начин“. Често с помощта на роднини и прияте-
ли, „ерусалимът“ бивал поръчван още преди идването на бъдещия хаджия в 
Йерусалим, заради по-дългото време за неговата изработка. За важността на 
тази реликва говори изричното свидетелство на Маджаров, че „в онова време 
се считаше хаджия само оня, който, след като се е окъпал в р. Йордан, след като 
е получил „патента“ от патриаршията, след като си е купил „ерусалим“, е при-
съствувал в божигробския храм на Възкресение Христово и е видял с очите си 
нура, който излиза от Божигроб и от който поклонниците си запалват велик-
денските свещи“ [5:86]. Димитър Паничков [6:110] и Петър Аврамов [7:116] 
също свидетелстват от първо лице, че купуването на ерусалими е неотменна 
практика на поклонниците.

Всъщност тези своего рода „визуални доказателства“ за истинността на 
поклонничеството на притежателя им, са се появили през XVIII в. и са били 
много популярни чак до края на XIX и началото на XX в. „Йерусалимиите“ са 
правоъгълни платна с големи размери (най-често около 1,5 м. х 2 м.), живо-
писани с маслени бои и представлявали топографски икони на Светия град, 
изработени по определени, повтарящи се схеми [8:593 – 594].

Ростислава Г. Тодорова



827

II. Йерусалимията на хаджи Стоян
Една такава йерусалимия (Фиг. 1) била донесена в Шумен през 1890 г. 

и впоследствие подарена на новия по това време градски храм „Св. Три 
Светители“ [9:49 – 50]. Запазени исторически данни за нея практически липс-
ват, загубен е и споменът кога точно и поради какви причини нейният соб-
ственик (или неговите наследници) е решил да я дари.

Фиг. 1. Йерусалимия, неизв. автор, 1890 г., маслени бои/платно, 258х174 см.
Шумен, храм „Св. Три Светители“

С внушителните си размери от 2.58 м. ширина и 1.74 м. височина, пър-
воначално иконата е била опъната върху подложка от дебели дъски, която по-
степенно се разпаднала. По сведения на свещениците в храма, до края на 90-те 
години на ХХ в. иконата е била складирана на хоровия балкон, докато пред-
стоятелят на храма о. Красимир Капитанов не решава да я спаси от сигурно 
унищожение – изображението е залепено върху дървена подрамка с опъната 
канаваца и е изложено в северната част на наоса.

Иконографската схема на йерусалимията е традиционна – в центъра е 
разположено изображение на Гроба Господен, фланкирано от „Св. Богородица 
Одигитрия“ вляво и „Господ Иисус Христос“, благославящ и с двете Си ръце, 
вдясно. Цялостната композиция на иконата е построена по начин, характерен за 
манифактурната изработка на този тип свещени изображения [8:594 – 596], като 
в нея присъстват и определени особености, които я правят интересен източник 
на информация от художествена, топографска и историческа гледна точка.

Забравеният поклонник: един шуменски хаджия от 1890 г.
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Първата характерна черта е подборът на една интересна поредица от по-

кайни сцени в най-долния регистър, която започва с изобразяването на апок-
рифна сцена, редом с останалите библейски събития. Разказът за Лот, поместен 
в лявата част на регистъра, всъщност онагледява разказа за покаянието на Лот 
от новозаветния апокриф „Слово за Честния Кръст и за двамата разбойници“, 
приписван на св. Григорий Богослов [10] и е комбиниран с изобразяването на ис-
торията на св. Мария Египетска. Втората особеност на йерусалимията е свързана 
с изобразяването на един конкретен исторически факт – новооткритото здание 
на руското Сергиевско подворие в Йерусалим, осветено на 20 октомври 1889 г. 
[8:597 – 598]. Интересен е и фактът, че в дясната долна част на иконата присъства 
изображение на св. Три Светители, което, заедно с изписания на български език 
дарителски надпис, може да бъде разтълкувано като изрична поръчка от страна 
да хаджията, в духа на цитираното по-горе свидетелство на Михаил Маджаров.

III. Хаджи Стоян (Стойчев)?
В средата на долната част на иконата са изобразени заедно две тематично 

свързани сцени – свалянето на Господ Иисус Христос от св. Кръст и полагането 
Му в гроба. Именно тук, под сцената, озаглавена лаконично „ПЛАЩАНИЦА“ 
и непосредствено под тялото Христово, е поставен люнетът, предназначен 
за името на приносителя на иконата. Надписът тук гласи: „Х: СТОЙЯНЪ 
ПОКЛОННИКЪ НА ЖИВОНОСНАГО ГРОБА ГОСПОДНЯ 1890“ (Фиг. 2).

Фиг. 2. „Свалянето от кръста“ и дарителски надпис, Йерусалимия, неизв. 
автор, 1890 г., детайл

Ростислава Г. Тодорова



829
За съжаление, липсва фамилията на хаджи Стоян, което силно затруд-

нява сигурното идентифициране на поклонника. Голяма част от църковните 
документи на храма „Св. Три Светители“ са унищожени по време на пожара на 
22 февруари 1944 г. [9:50], което още повече възпрепятства изследователската 
дейност по този въпрос, но въз основа на косвени данни би могло да бъде на-
правено предположението, че става дума за хаджи Стоян Стойчев – един от 
по-големите мелничари в Шумен по това време [11:127].

Името му е запазено като на един от собствениците на петте по-извест-
ни мелници в града в края на XIX и началото на XX в. [12:34]. Какъв е произхо-
дът на хаджи Стоян Стойчев към настоящия момент е трудно да се установи. 
Според историческите сведения, до средата на XIX в. мелничарството е зани-
мание предимно на заможни турци, които притежавали воденици и тепавици 
към тях, както в чертите на града, в района на Кьошковете, така и извън него, 
по течението на р. Поройна и р. Стражка. През 60-те и 70-те години на века 
много от тези воденици били изкупени, заедно с прилежащите им полски имо-
ти, от български чифликчии [13:92]. Една от вероятните хипотези е, че бъде-
щият хаджия или неговият баща са били между тези чифликчии.

Като косвено доказателство за принадлежността на хаджи Стоян към тази 
нова група заможни хора, които се установяват в Шумен след Кримската война, 
може да бъде разглеждан и фактът на даряването на неговата йерусалимия на 
храма „Св. Три Светители“, а не на стария градски храм „Св. Възнесение“. Това 
дарение може да се възприеме като знак, че хаджията и семейството му са се чер-
кували именно в „Св. Три Светители“. Новият храм е построен в новата, източ-
на част на Шумен, където махалите се формирали постепенно в периода XVIII-
XIX в., предимно от преселници от Преслав, Драгоево и Риш. Българското на-
селение в тези махали претърпяло икономически подем именно в периода след 
Кримската война. Така за нуждите на твърде разрасналата се шуменска енория, 
през 1857 г., върху част от терена, предназначен за гробище на новите махали, в 
източната част на Костова махала, бил построен новият храм [9:49 – 50].

Брашнарската индустрия била добре застъпена в Шумен през десетилети-
ята след Освобождението – евтината работна ръка, удобно разположените реки 
и осигуреният пазар на продукцията, която била пласирана основно към Варна 
и Цариград, позволила замогването на шуменските мелничари [14:194-195]. Този 
факт би могъл също да бъде тълкуван като косвено доказателство, че хаджи Стоян, 
подписан на йерусалимията от 1890 г. е именно мелничарят хаджи Стоян Стойчев.

Не бива да бъде пропускано и това, че на йерусалимията на хаджи Стоян 
е отделено специално място за изображението на св. Три Светители – патронни 
светци на храма, на който е подарена иконата. Този факт също би могъл да бъде 
тълкуван като знак за предварителното намерение на хаджи Стоян да подари 
йерусалимията на енорийския храм, в който най-вероятно се е черкувал.

IV. Заключение
Макар и основана предимно върху косвени данни, изследователската 

работа по идентификацията на хаджи Стоян Стойчев позволява да се изгра-
ди една хипотеза за личността му на заможен шуменец и дарител. Интересен 

Забравеният поклонник: един шуменски хаджия от 1890 г.
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е фактът, че той тръгва на поклонение в Светите земи тогава, когато хаджи-
лъкът започва да губи традиции и се превръща почти в анахронизъм [3:19 – 
21]. Това, че името му, за разлика от други шуменски хаджии, не е останало в 
аналите на града, както и фактът, че е бил собственик на една от по-големите 
водни мелници, навежда на заключението, че хаджи Стоян най-вероятно не е 
бил в числото на най-богатите шуменци по онова време. При всички случаи 
обаче неговата йерусалимия ще остане ценен детайл в представата ни за об-
лика на Шумен в следосвобожденския период и за мирогледа на шуменския 
еснаф на прага на новото столетие.
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ТЕРАПИЯ НА ПЪРВИЧНА МОЗЪЧНА АФАЗИЯ
Румяна Ванева, Валентина Дочева

ABSTRACT: :Primary progressive aphasia/P.P.A./ is a clinical syndrome, one 
of several forms of brain disease lost in the medical shadow of their much better 
known relative Alzheimer’s disease. Though there is no cure, patients and families 
can learn ways to minimize the disabilities it causes.
KEYWORDS :primary progressive aphasia, PPA,syndrome,dementia, therapy.

Стийв Рийднър от Шаумбърг е 55-годишен инжинерен специалист,чиято 
работа включва трудни изчисления наум. Често е говорител на общоградски 
събрания. Изведнъж забелязва внезапна загуба на паметови способности-за-
губа на думи,цифри. Той дори започва да изпитва трудности с четене на собст-
вените си записки.

Неврологът, който господин Райдър е посетил, му поставя диагно-
за – инсулт. В продължение на три години го лекува с понижаващи холесте-
рола лекарства. Но вместо говорните му способности да се стабилизират или 
подобрят,каквото трябва да се наблюдава след инсулт,състояноето му се влошава.

След допълнителни изследвания се консултира с втори невролог. Той 
смята,че господин Райднър има заболяване, наречено Първична прогресивна 
афазия,форма на деменция, засягаща говорния център на мозъка.

Виждал само един такъв случай в кариерата си, въпросният невролог 
изпраща господин Райднър и съпругата му в Центъра за когнитивна невро-
логия и Алцхаймер в Северозападния университет,чийто директор е един от 
водещите в света експерти по това сравнително рядко заболяване.

Първична програсивна афазия /ППА/ е клиничен синдром на една от 
няколкото форми на мозъчно заболяване, които се губят в медицинската сян-
ка на относително по-познатото заболяване Алцхаймер. ППА често се диаг-
ностицира като Алцхаймер и много пациенти като господин Рийднър губят 
ценно време, опитвайки неподходдящи и неефективни лечения. Въпреки че не 
съществува лек, пациентите и семействата могат да научат начини за минима-
лизиране на уврежданията,които ППА причинява.

За разлика от Алцхаймер, ППА не засяга паметта,поне не в началото. Такова 
заболяване може да се срещне и по-младите възрастови групи,но най-често засяга 
хората на 50 години, като по-често засегнати са повече мъже/над 2 пъти повече/.

До като симптомите на Алцхаймер се разпознават от приятели и 
роднини,хората с ППА са болезнено наясно с тяхната борба за комуникация, 
значително по-рано преди да е привидно за другите.
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„Ранните симптоми обикновенно са много фини и пациентите, които са 

наясно с проблема, трябва да работят по-усилено да общуват,въпреки липсата 
на очевидни грешки за околните“ – това казва Джоузеф Дъфи, ръководител на 
патология на речта в Майо Клиник в Минесота. “Първоначално техните кому-
никативни грешки са като тези, които всички правим поради хронична умора. 
Но постепенно грешките на речта се проявяват по-често.“

„Като да бъдеш родител отново“
Разстройството е често неправилно диагностицирано като Алцхаймер 

или резултат от депресия или тревожност“- казва доктор Дъфи в интервю. 
Докато определянето на диагнозата може да се определи само при аутопсия, 
резултатите от невропсихологичните тестове и прогресиращата трудност на 
пациента в комуникацията, въпреки незасегнатата памет, могат да докажат 
диагноза ППА, а не Алцхаймер.

Тъй като състоянието се влошава прогресивно, когнитивните затруд-
нения могат да станат по-очевидни. Сега седем години след откриването на 
ППА, г-н Райднер изпитва все по-големи трудности при изълняването на за-
дачите от ежедневието си.

„Той вече не може да набере кода за отварянето на вратата на гаража или 
да работи с диастанционното на телевизора.“ – казва в интервю съпругата от 
38 години на господин Райднер. “Той може да отвори прозореца на колата, а 
след това да не знае как да го затвори. Купихме му Ipad, но той не може да се 
научи да го използва“

Трябва да бъдат научени нови начини за комуникация, като помощ на 
жестове или направа на списъци с неща, в които болният може да посочи това, 
от което има нужда. За съжаление жестовете също не са особено ефективни 
при всички, поради засегнатите места в мозъка.

„В известен смисъл това е, като да бъдеш родител отново. Той действа де-
тински, но все още иска да бъде себе си, независим възрастен“ – споделя госпо-
жа Рийднър. “Справянето с проблема отнема големи усилия и от двете страни“. 

Г-жа Рийднър казва, че центърът в северозападния университет е „спа-
сителен за тях, източник на подкрепа, логопедична терапия и рехабилитация, 
оказващ помощ с въпроси от практически хракатер, като кандидатстване за 
застраховки, както и за съвети за това как да се минимализират неизбежнисте 
фрустрации, които акомпанират на загубените езиково-говорни умения.

Директорът на центъра д-р Месулейм е първият в съвремието, който 
разпознава ППА от другите форми на деменция.

През 1975 година като наскоро назначен невролог в болницата в Бостън, 
той остава озадачен от група пациенти, които като, че ли знаят какво искат да 
кажат, но не могат да свържат думите в разбираема логична последователност. 
Техните комуникативни проблеми прогресивно се влошават, въпреки липсата 
на видими поражения в мозъците им.

Неговият доклад през 1982 г., описващ шест такива случая, предизвиква 
сега интерес към това заболяване. Доктор Месулейм обяснява в ретроспектив-
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на статия в списание за болестта Алцхаймер и всички подобни разстройства 
през есента на 2007 г., „Афазията може да засегне намиране на точни думи, раз-
познаване на наименувания на предмети и места, синтаксис, фонетика, пра-
вопис или разбирането на думите като цяло. Прогресията се случва в хода на 
години, а не месеци. В началните етапи на болестта са запазени краткосрочната 
памет, припознаване на лица и събития, основни аспекти на разсъждения“.

Фокусирайте се върху това, което е съхранено.
При липсата на достъпна терапия, която да третира основното заболя-

ване, лечението трябва да включва определяне на запазените аспекти на ези-
ка. При логопедична терапия да се набляга на тази области и да не се засягат 
други, в които пациентите изпитват слабости. Д-р Дъфи споделя, че ранната 
интервенция е важна и трябва да се фокусира върху алтернативни подходи за 
комуникация, като използване на компютри, работа с Ipad или Iphones, които 
имат специални приложения с глас/да говорят вместо самия човек/. Членовете 
трябва да са обучат да общуват точно и ясно: казвайки на пациентите нещо точ-
но и ясно в даден момент, намаляване на шума и избягване на многозадачност. 
Също е важно да са подготвени за справяне с прогресията на заболяването.

Пациентите често са насърчавани да избират нови хобита, да развиват 
нови умения, невключващи комуникация – дървообработване, градинарство, 
риболов, скулптура, боядисване. Сред такива пациенти има такива,които от-
глеждат гълъби, а също и един, който е станал съдия в кучешки съзтезания. За 
съжаление пациентите живеят достатъчно дълго и развиват други дефицити – 
като тези, включващи паметта, нарушения на когнитивни процеси, моторни 
нарушения, напомнящи тези на Паркинсон. Те стават видими и за околните, 
така както се е получило с господин Рийднър.

Също като при болестта на Алцхаймер, ППА съкращава продължител-
ността на живота. Средната възраст на която умират е 67 години.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ТВОРЧЕСТВО  
И ПЕДАГОГИЧЕСКАТА НАБЛЮДАТЕЛНОСТ – 

УСЛОВИЯ ЗА РЕЗУЛТАТНА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Румяна Б. Милкова

CREATIVITY PEDAGOGICAL AND TEACHING 
OBSERVATION – CONDITIONS  

FOR SUCCESSFUL CREATIVE ACTIVITIES
Rumiyana B. Milkova

ABSTRACT: An important component of readiness for pedagogical work are 
professional personal, relevant to the profession qualities or conditions for their 
formation. These are complex, integrated qualities that have their own structure 
and complex content. They are mutually subordinate blend into one another and 
collaborate.
KEYWORDS: pedagogical creativity; creative thinking; creative activity; peda-
gogical observation; emotional stability.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 299/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Въведение
Важна съставка на готовността за педагогически труд са професионално-

личностните, значими за съответната професия качества, или предпоставките за 
тяхното формиране. „Едно от най-важните положения в теорията за личността, 
пише Р. Бърнс, се заключава в това, че хората действат съобразно своите убеж-
дения. Убежденията на педагога, отнасящи се към неговите собствени качества 
и възможности, са сред решаващите фактори за ефективността на неговата дей-
ност“ [1:305]. Тези убеждения осигуряват устойчивост на професионалния из-
бор, гарантират успешната адаптация и успеха на трудовата реализация в бъде-
ще. Този факт налага в структурата на всяка професиограма, значима част да ста-
ва психограмата (професионално-личностната характеристика на изпълнителя).

„Как се изгражда най-добрият педагог? Дали чрез топлотата, чувство-
то за хумор и интереса към хората? Дали ключът е в планирането, усърдната 
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работа и самодисциплината? Какво да кажем за лидерството, ентусиазма, за-
разната любов към ученето и способността да се говори? Повечето хора ще 
се съгласят, че всички тези качества са необходими, за да бъде човек добър 
педагог, и несъмнено ще са прави. Тези качества, обаче, не са достатъчни“, емо-
ционално заключава Р. Славин [6:36].

Има не малко опити да се систематизират тези черти и да се изведат най-
значимите от тях. „Характерологическите качества, профилиращи личността 
на педагога“ се третират относително самостоятелно от Л. Десев [2]. Авторът 
обособява пет групи (категории) качества: нравствено-комуникативни; инте-
лектуални и речеви; емоционално-динамични; волеви; креативни. Към всяка 
от тях посочва значимите и противопоказните.

Най-често, характеризирането на личността на педагога се превръща в 
изброяване на качества с равнозначна роля. Тяхното извеждане не става по 
изследователски път. Съществува увлечение в максимализъм в очертаването 
на качествата и в изискванията към личността му (А. Щербаков, В. Сластенин, 
К. Шкарки и др.).

Изходна база за професиограмата е теоретичният модел на педагогиче-
ската професия.

Извеждането на професионално-личностните качества става върху ос-
новата на експериментални изследвания и със съвременен инструментариум. 
Отчита се своеобразието на професионалния труд като педагогическа сис-
тема- комплексният, социален и творчески характер на професията, педаго-
гическото взаимодействие и общуване като основен механизъм на нейното 
осъществяване, особеностите, налагащи емоционална устойчивост и уравно-
весеност. Разграничават се условията за изграждане на личностните качества, 
от самите качества. Има опит да се преодолее максимализма в изискванията 
към личността на педагога.

Към някои от формулираните качества [3] имаме определени резер-
ви – например към прекалената им обобщеност. Базираме се обаче на тази 
разработка, първо, защото като цяло психографската характеристика на пе-
дагога е добре обоснована; второ, липсва друга обобщена схема на качества-
та и трето, разработката е българска, създадена при българските образова-
телни условия.

Авторският колектив (Ст. Жекова, М. Михайлов, Л. Лакюрски, Н. Коле-
ва, Е. Пенчева) стига до четири обобщени професионално-значими качества 
на педагога: педагогическа общителност, педагогическо творчество, педаго-
гическа наблюдателност и емоционална устойчивост (стабилност). Авторите 
подчертават, че това са комплексни, интегрални качества, които имат собст-
вена структура и сложно съдържание, че са взаимно подчинени, преливат се 
едно в друго и се подпомагат. Този факт показва, че създателите на психогра-
мата съзнават голямата трудност да се изработи единна и общовалидна про-
фесионално-личностна характеристика на педагога.

Педагогическото творчество и педагогическата наблюдателност ...
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1. Педагогическо творчество
Въпросите за творчеството заемат специфично място в кръга от въпро-

си, засягащи човешката дейност. Това е така, защото творчеството е изключи-
телно фин и специфичен феномен. Способността за творчество е една от глав-
ните отличителни черти на човека от останалите живи същества. Тя е израз на 
висша човешка активност, мяра за развитие на човешките същностни сили, на 
„човешкото в човека“. Творческата дейност представлява най-висшата форма 
на спонтанната активност. Тя е висше благополучие, щастие, както за самия чо-
век, който твори, тъй и за заобикалящите го, които се ползват от сътвореното.

Педагогическото творчество е специфичен вид творческа дейност, чий-
то продукт е развитата личност. То е продължителен процес, при който се 
налага решаването на много проблемни ситуации, с помощта на иновативно 
мислене и въображение. За целта е необходим творчески тип личност, с изяве-
на педагогическа наблюдателност, качества на творческо мислене, педагогиче-
ска общителност, с известна доза емпатия, съпреживяване, идентификация с 
партньора на общуване. Друга особеност е неговото двустранно реализиране 
в областите на педагогическата практика и теория, във сферата на дейността 
на учителя и на учениците.

Педагогическото творчество е сложен комплекс от интелектуални, емо-
ционални и волеви компоненти. Изяви на „творческото мислене и дейност“ на 
педагога са: оригиналност, инициативност, находчивост, гъвкавост, съобрази-
телност, мярка в общуването, творческа дейност и др.

Педагогическата дейност като необходима форма за развитие на инди-
вида и превръщането му в личност включва имплицитно в своята орбита и 
проблемите за творчеството и творческата дейност, свързвайки тяхното реша-
ване с определени представи за това какво именно се развива, какви са очаква-
нията на обществото за резултатите на училищното обучение. „Творчеството е 
неотделимо от изследването. Творческата дейност преминава в изследовател-
ска всеки път, когато педагогът, решавайки да обобщи своя опит, да внедри оп-
ита на колегите си или новите технологии, съзнателно прилага такива методи 
на изследване, които дават възможност за получаване на обективни данни за 
резултатите от проведената от него творческа дейност“ [4:51].

Спецификата на педагогическото творчество произтича от характера 
на педагогическия труд, от обективната му творческа същност. Творчеството 
на педагога, мисълта, въплътена в художественото слово, е искрицата, която 
запалва огънчето на творчеството на учениковата личност. „Без творчество-
то, отбелязва В. Сухомлински, е немислимо човекът да опознае своите сили, 
способности и наклонности; невъзможно е да се утвърди самоуважението, 
отзивчивото отношение на личността към моралното влияние на колектива. 
Творчеството не е сбор от знания, а особена насоченост на интелекта, особена 
взаимовръзка между интелектуалния живот на личността и проявлението на 
нейните сили в активна дейност. Творчеството е дейност, в която се разкрива 
духовният свят на личността“ [7:73].

Румяна Б. Милкова
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Творческият потенциал на личността на педагога е многозначна и ди-

намична характеристика, включваща три взаимно допълващи се компонента: 
ценностен, когнитивен и дейностен.

Наличието на ценностни компоненти в творческата дейност на педагога 
в голяма степен определя пригодността му към избраната професия, неговата 
професионална позиции и перспективите за субективно-личностното му раз-
витие.

Обикновено педагогическото творчество се изучава и разработва само 
или предимно като характеристика на педагогическия труд (Н. Flach, Р. Сла-
вин, Н. Кузмина, Г. Пирьов и др.).

Тук става дума за творчеството като личностна характеристика и готов-
ност. В тази област много силни са постановките на В. Сухомлински за педаго-
гическото творчество, изразени в редица негови произведения. „Училищното 
творчество, според него, започва от думата. Необходимо е особено да се под-
чертае, че в живота на децата първо място трябва да заеме словотворчеството. 
Благодарение на него, децата стават по-чувствителни към най-изтънчените 
средства за влияние – словото и красотата. Оскъдността на словото е оскъд-
ност на мисълта, а оскъдността на мисълта води към морално, интелектуално, 
емоционално и естетическо „дебелокожие“ [7:96].

В този смисъл, водеща характеристика става „професионално-творче-
ското мислене“: „оригиналността, изявена в цялостното или частично излиза-
не извън регламента на педагогическия труд; вариативността – избирателност 
на думи, действия, похвати, постъпки, подходи при решаване на педагогиче-
ски задачи и комбинативността, проявена в свързване, обединяване на раз-
нообразни действия, средства, похвати, подходи, решения. Оригиналността 
се определя като по-общо – „родово“ качество, а вариативността и комбина-
тивността са негови „видови“ съставки и служат за реализирането му“ [3:62]. 
Педагогическото творчество предполага креативни качества на личността. То 
е висша форма на човешка дейност, система от „съзнавани и несъзнавани про-
цеси и, преди всичко, креативно, дивергентно мислене и творческо въображе-
ние, насочено към създаване на оригинални продукти, с подчертана социална 
стойност“ [2:243].

Творчеството като личностно своеобразие на педагога следва да се фор-
мира с подготовката за педагогическа дейност – при проектирането на дей-
ността, при „моделирането на педагогическата реалност“, при подбора на 
средствата и начините на въздействие, решаване на проблеми, конфликти, 
противоречия. Педагогическото творчество е „способност да се помогне на 
човека да опознае своя вътрешен свят, преди всичко, своя ум, да му се помогне 
да напрегне интелектуалните си сили, да го научим да разбира красотата и да 
я създава със своя труд, със своите усилия“ [7:73].

База за откриване на творческото мислене и неговите елементи са проя-
вите на творчество в аудиторната и в извънаудиторната дейност на студентите, 
при решаването на ситуативни педагогически тестове – откриване на дадено-
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838
то и търсеното, обоснованост и нестандартност на формулираните решения, 
изобретателност в подходите и решенията, оригиналност. Според Р. Бърнс 
[1:365], педагогът, който притежава позитивна „Аз-концепция“, се отличава с 
творческо, недогматично мислене и способи да създава по време на дейността 
атмосфера на живо общуване, влизайки в тесни контакти с обучаемите, като 
се стреми да им оказва психологическа подкрепа. Благодарение на това са на-
лице и условията за емоционално развитие на учащите, където представите 
им за самите тях придобиват реалистични измерения.

Значимостта на интелектуалния продукт, получен от съвместната дей-
ност между преподаватели и обучаеми има широки социокултурни измере-
ния, тъй като в учебните заведения се изграждат интелектът, способностите, 
цялостната личност на учащите.

Благодарение на контакта с научното познание, с процесите и явлени-
ята в живата и неживата природа, с истината в същностното ѝ измерение, у 
обучаемите се развиват учебно-познавателните възможности. Творчеството 
следва да се определя като форма на дейност на обучаващите се, насочена към 
създаване на обективно или субективно качествено нови за него ценности, 
имащи обществено значение, т. е., важни за формирането на личността като 
обществен субект.

Като реална основа за развитие на творческото начало в личността е ис-
тинското усвояване на знанията от страна на личността. Това е валидно, както 
за педагога, така и за учениците. Първият, при овладяването и творческото 
интерпретиране и адаптиране на новите психологически, педагогически и ме-
тодически идеи и теории, в процесите на търсене на най-резултатните сред-
ства за реализация на контрола, проверката и оценката на обучаемите. Вто-
рите, при овладяването на учебния материал чрез търсещата изследователска 
дейност, интуицията, хрумването, способността за трансфер на знанията. 
Най-важната особеност на педагогическото творчество се свежда до форми-
ране на познавателни способности, до непрекъснато интелектуално и цялост-
но развитие на учащите. Именно тази особеност трябва да се разглежда в ди-
дактиката като истинска творческа дейност, психологически еквивалентна на 
социално-значимата дейност на възрастните, характеризираща се с обективна 
новост.

Успеваемостта и интелектуалните способности на учащите в голяма 
степен са зависими от нивото на развитие на творческите способности на пе-
дагога, тъй като на творчески мислещите ученици са необходими творчески 
мислещи обучаващи.

Творческата дейност на педагога трябва да е насочена не само навън – 
към съществуващата действителност, към учебното заведение и обучаемите, 
а и към усъвършенстването на собствената личност. Необходимо е собствено 
креативно отношение на индивида към света и към самия себе си, за да е нали-
це извисяване на личностния ръст на педагога чрез цялостното му творческо 
отношение към всички аспекти на неговата дейност.

Румяна Б. Милкова
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Силна е взаимовръзката на педагогическото творчество с емоционал-

ната устойчивост. Осъществява се не само по линията на емоционалното оси-
гуряване на творческите способности, но и поради това, че в структурата на 
творческия процес на педагога има две важни подструктури: логико-педаго-
гическа и емоционално-творческа. В емоционално-творческата се включват: 
психофизическата природа на педагога; творческото самочувствие и умение 
да управлява своите психични състояния; изкуството да общува; педагогиче-
ската импровизация и интуиция; практическото владеене на своята емоцио-
нално-творческа природа (умения и навици) и други елементи на педагогиче-
ската дейност. В подсистемата присъстват редица значими признаци на емо-
ционалната стабилност.

2. Педагогическа наблюдателност
Тя е условие за пълноценна реализация на всички подсистеми в педаго-

гическата професия, като единна педагогическа система. Педагогическата на-
блюдателност и нейните особености (А. Петровски, Г. Пирьов, Тр. Трифонов 
и др.) се формират в хода на педагогическото наблюдение. То изразява умение 
да се отчитат дребни на вид особености в явленията, в поведението, способ-
ността да се обхваща комплексно ситуацията като се съхраняват характерните 
особености на всеки детайл от нея.

Наблюдателността предполага целенасочено и осмислено възприемане, 
проникване в същността на обектите и явленията, установяване на връзка с 
други обекти.

На етапа на допрофесионалната и професионална подготовка бъдещите 
педагози наблюдават и изпитват огромното влияние на ежедневното потяпяне 
в емоционално наситената атмосфера на своето образователно учреждение. Те 
виждат и оценяват радостите и трудностите на преподавателския труд, профе-
сионалните и личностни позиции на своите наставници, тяхното майсторство 
и творчество, педагогическите победи и грешки, които неминуемо дават отпе-
чатък на техните представи за педагогическите ценности и идеали.

Изследванията върху това качество показват известна етапност във 
формирането му. Първият етап се свързва с изграждането на умения за на-
блюдаване на педагогически явления. Той започва в подготвителното учебно 
заведение и има предимно процесуален характер. Обхваща също така първи-
те четири – пет години от професионалния труд на педагозите (естествено, 
с всички индивидуални варианти). Вторият етап – „същинският“, извърш-
ва подготовката за формиране на качеството и изграждането на пълната му 
структура със съответните компоненти: избирателност, впечатлителност, 
проницателност (след петата година и продължава през целия трудов процес).

Параметри на наблюдателността стават качествата: възприемчивост, 
проницателност, съсредоточеност, впечатлителност, висока сетивна култура, 
избирателна способност, обхват, разпределеност и превключване на внима-
нието. Показател е и специализираната перцепция у педагозите- да им правят 
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впечатление факти с педагогически смисъл и значение, да ги забелязват, да ги 
следят и да ги оценяват вярно и точно.

Зависимостта на педагогическата наблюдателност с емоционалната 
устойчивост е много тясна и следва да се търси в умението на педагога да на-
блюдава и да прави изводи за същността на педагогическите явления. Това из-
исква отсъствие на излишно напрежение, на напрегнатост и наличие на про-
ницателност, предвидливост, търпение, организираност и съсредоточеност.

Заключение
Установените основни професионални качества в новата обстановка са 

вече недостатъчни по съдържание. Те ще продължават да бъдат необходими, 
но с допълнителни характеристики. В психограмата ще доминират социално-
личностните качества. Ще се увеличи социалният елемент и влияние и тяхната 
по-определена практическа насоченост. Ще се повиши значението на проти-
вопоказните качества. „Професията, като обективна даденост и икономическа 
категория, съдържа широк диапазон от психични особености при съвремен-
ния характер на труда. Тя формира психичния профил на личността, който от 
своя страна обединява психологическите ѝ изисквания, както и общественото 
мнение за нея. Тези две страни на професията изграждат относителното ѝ те-
гло, като ѝ придават един или друг авторитет“ [5:355].

Важно значение придобива педагогическата рефлексия. Тя намира израз 
в т. н. нормална двойственост на съзнанието, когато индивидът е и изпълни-
тел, и контрольор.

В психограмата трайно място ще заеме социалната интелигентност като 
развита способност за взаимодействие с другите хора, на основата на разбира-
нето на човека и съобразяване със социалните и професионално-нравствени 
норми на поведение.

Превес от интелектуални качества ще имат познавателната активност, 
самостоятелност, находчивост, ново педагогическо мислене.
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FEELINGS IN THE PROCESS OF COMMUNICATION  
AND PERSONALITY BEHAVIOR
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ABSTRACT: Over the millennia the psychology of personality, educational psy-
chology, didactics and private didactics (methods) have repeatedly demonstrated 
that learning, coupled with the experience of positive feelings and an excellent 
medium for communication give amazing results. As well as in the management 
of knowledge and in the formation competence.
Mentalnite structures which govern emotions and feelings, have a greater impact 
on the processes of decision-making, rather than logic and reason. What‘s more 
feelings have more power to influence the mind than vice versa.
KEYWORDS: emotion; feelings; communication; organizational behavior of 
personality; emotional intelligence

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 299/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Ако не притежавахме емоции и чувства,
много трудно бихме вземали решения и

правили избор
Ед. Де Боно [4:128].

Потребността от пълноценна социална реализация на личността поста-
вя пред изследователите задачите за разкриване на груповите характеристики, 
осигуряващи широки възможности за изява на личността в професията и из-
веждане на теоретичните предпоставки за целенасочено изграждане на тези ха-
рактеристики, за да се достигне до хармония между формите на професионална 
реализация и кариерно развитие, от една страна, и социалните потребности на 
личността- общуване с културата и културните институции, семейство, деца, 
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активен отдих, пълноценна почивка, социален живот, спорт, хоби, гражданска 
активност, от друга страна. Готовността на личността за реализация в общест-
вения живот се определя и от нейната лична активност в процесите на общува-
не в професионално-кариерната среда. Тази психична потребност за социална 
и професионална изява се осъществява в пълна зависимост от условията и въз-
можностите, които предлага обективно съществуващата социална реалност, в 
конкретното историческо време за реализация на личността. За Ал. Фол, „мо-
делите на поведение зависят от начина на мислене на човека, определящ видо-
вете Време, в които всеки от нас е в състояние да живее и да действа, стига да 
бъде верен на възприетите от самия него ценности“ [7:4].

Организационната психология и организационното поведение, като на-
учно-изследователски и практико-приложни области, анализират поведение-
то на индивиди, екипи, колективи и групи и отношенията между тях в органи-
зационен контекст. Те отчитат, в голяма степен, прагматичните потребности 
на реалното общуване, както на работното място, така и в процеса на използ-
ване на свободното време. Тъй като „организационният човек“ е същият като 
личността, преди и след работно време, връзките на организационната психо-
логия и организационното поведение с останалите направления на психоло-
гическата наука и с човекознанието са значителни (например с: поведенческа-
та, възрастовата, когнитивната, сравнителната психологии, психологията на 
личността, социологията, културалната антропология, теорията на възпита-
нието, професионалната етика).

Въпреки известната доза самостойност и обособеност, организацион-
ната психология и организационното поведение, като научни сфери, винаги 
са били „дъщерни“, следвали са тенденциите и са отразявали (макар и по спе-
цифичен за предмета си начин) постиженията на по-фундаменталните научни 
области, от които са произлезли. Те обаче разполагат с лукса да могат да из-
ползват резултатите на множество частни научни изследвания и експеримен-
ти под формата на метаанализ и компенсират факта, че не са сред челно сто-
ящите в изследователската модерност. Това им предоставя възможността да 
видят по-общата картина в света на човека, човешкото поведение и общуване 
и да извлекат безценна практическа полезност от нея, да я вместят в своята 
методология, методика, предмет и задачи, които имат да решават в момента, 
както от теоретичен, така и от практико-приложен аспект.

В огромното многообразие от направления и школи, изследващи един 
от най-висшите психични процеси, а, именно, мисленето на човека, могат да се 
обособят дълбоки разграничителни линии: между тялото (соматиката) и душа-
та (психиката) и между мисленето (интелекта, разума, ума) и чувстването (емо-
ции, емоционални състояния и чувства – висши и нисши). Това дихотомизира-
не е дълбоко залегнало и във всекидневното отношение към човека и неговата 
природа (учението на Аристотел [1; 2] за човека и човешката природа). Редом с 
това, тази дихотомия е забележима и в мисленето и действията на голяма част 
от авторите в специализираните психологически, философски, педагогически 
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и социологически издания. А, доколкото се чуват и гласове против това отчет-
ливо разделение, те нерядко са крайни, от гледна точка на науката. „В сферата 
на първата дихотомия, например, развитието на биохимичните и биофизични-
те изследвания на мозъка причиняват специфичен механистичен редукциона-
лизъм, склонен да приравнява целия психичен продукт на човека с химични и 
физични процеси, стоящи в основата му“, пише А. Damasio [9].

В рамките на втората линия, като че ли, по подразбиране, се приема до-
минирането и първенството на разума, мисленето и логиката. Това се забе-
лязва и в ежедневното общуване между хора на всички нива. Изказът „Вие се 
поддадохте на чувствата си“ съдържа ясна отрицателна конотация, както на 
български, така и на руски, английски, френски и немски езици. Често чува-
ме: „Той (тя) е болезнено чувствителен (чувствителна)“, но, защо ли, не чува-
ме: „Той (тя) е болезнено рационален (рационална)“. Добре известни са онези 
от психичните разстройства на афективната сфера на личността, при които 
чувствеността детерминира неблагоприятни поведения и състояния (афект, 
настроение, страст, депресия, носталгия, крайна вглъбеност), но „чувствената 
бедност“ като психопатология и отклонение от нормалната психика е значи-
телно по-малко изследвана. Основната опасност от чувствата е, че те контро-
лират възприятията на личността.

Редом с това, чувствено-емоционалната сфера на човешката психика 
нито е подчинена на рационалната, мисловната, съзнателната ѝ част, нито две-
те са независими една от друга. Човешкото поведение, действия и форми на 
общуването са в огромната си част резултат от чувства, за които нерядко ня-
маме ясна представа за техния произход и същност, а когнитивните процеси 
са мотивирани и силно повлиявани от същата тази сфера. „Без чувства хората 
биха били роботи, пише Ед. Де Боно, и това няма да е забавно. Но, необузда-
ните чувства и силни емоции също не са забавни“ [4:130].

Изключение от тази неблагоприятна закономерност, като че ли има в 
модерната концепция за емоционалната интелигентност (ЕQ). Идеята за нея 
се появява, за пръв път, още в ранните трудове на Ч. Дарвин, във връзка със 
значението на изразяването на емоциите и чувствата на човека, в контекста на 
оцеляването и адаптацията му към околната среда – жива и нежива материя, 
флора и фауна в процесите, наречени Естествен подбор, Еволюция и Ставане 
на Човека (социализация).

Същинска развитието на това направление обаче поставя H. Gardner, 
през 80-те години на XXвек в изследванията си със студенти от Харвард. През 
1975 г. в книгата си „Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences“ [10], 
той тръгва от любопитни практически въпроси, стоящи пред общуването, 
обучението и по-нататъшното кариерно развитие на личността: „Защо сту-
дентите и, в частност, в Харвард, постъпили с най-високи резултати на SAT 
в университета, не се развиват най-добре в следването си и защо не постигат 
най-впечатляващите успехи в професията, в кариерата си и в живота, след за-
вършване на образованието си?“

Чувствата в процеса на общуване и поведението на личността



844
В следващото десетилетие H. Gardner започва да разработва идеята си 

за „множествената интелигентност“ като „нова теория за интелигентността“ 
[11]. Той аргументира тезата, че „интраперсоналната“ и „интерперсоналната“ 
интелигентности например са поне толкова съществени, колкото традицион-
но измерваните с класическите IQ тестове интелигентностни компоненти.

Концепцията за емоционалната интелигентност е наложена окончател-
но в психологическата наука от P. Salovey и J. Mayer [18:185 – 211] в началото на 
90-те години, въпреки че изследвания в тази област има още през 40-те години 
на XX век. D. Wechsler [20:229], говори за „интелектуални“ и „неинтелектуал-
ни“ (афективни, персонални и социални) елементи на интелигентността.

Десетилетие преди това E. Thorndike [19] вече е извел „социалната ин-
телигентност“ на видно място в своите изследвания, като важен фактор за 
адаптацията и успеха на личността във всичките ѝ начинания – образование, 
професия, кариера, семейство, социален, граждански и обществен статус.

Анализирайки интелигентността и интелекта и връзката им с чувства-
та, П. Дако пише: „Откъде се е взело това прозрачно стъкло между нашата 
интелигентност и Интелекта, за който смътно се досещаме, без да можем да се 
възползваме от пълния му блясък?“ [3:177].

D. Massey – Председател на Щатската (американската) психологическа 
асоциация посвещава своя „Президентски адрес“ през 2001 г. на произхода и 
ролята на чувствата в социалния живот, както на обществото, така и на отдел-
ната личност и подчертава в тази връзка буквално следното: „Ние, социоло-
зите, лекомислено издигахме рационалното над емоционалното в опитите си 
да разберем и обясним човешкото поведение. Не, че човешките същества не са 
рационални, напротив, такива сме. Но въпросът е, че не сме само такива. Това, 
което ни прави човеци, е добавянето на рационалния мозък над съществува-
лата преди емоционална база. Фокусът на социологията трябва да бъде върху 
взаимодействието на рационалност и емоционалност, а не върху теоретизира-
не с първото при игнориране на второто или върху противопоставянето им. 
Опитите да се разбере човешкото поведение като резултат единствено от ра-
ционални когнитивни процеси е не само неправилно – то води до фундамен-
тални недоразумения по повод на човешката природа“ [15].

В теориите за съвременните общества (особено в схващанията за демо-
крацията на Дж. Сартори) и в базисните управленски науки, е разпростране-
но, макар и невинаги ясно дефинирано, допускането, че гражданите – деца и 
възрастни, подчинени и ръководители, управленци и управлявани, действат 
като разумни човешки същества [5)]. Те осмислят рационално пътищата за 
справяне с проблемите, пред които се изправят, анализират и дебатират сво-
бодно и открито възникналите въпроси, докато достигнат до логически обос-
новано индивидуално или колективно заключение, съобразно своята възраст, 
опит, образованост и професионални позиции.

Организационните теории и психологията на управлението, като наука 
и практика, винаги са стъпвали на презумпцията за рационалността на ръ-

Румяна Б. Милкова



845
ководството като водеща функция на управлението (т. е., при вземането на 
решения, целеполагането, изпълнението и контрола), като сърцевина на упра-
вленския процес, както на материалното, така и на духовното производство и 
в сферата на услугите и науката. И наистина, ръководител, който не е в състоя-
ние да се справи логично с огромното количество информация, с претенциите 
и очакванията на хората, които ръководи, няма особени шансове за реален ус-
пех. Рационалността в организациите и процеса на управление е базирана на 
убеждението, че разумните хора отговарят на въздействията на средата чрез 
анализ на съществуващите факти, правят оценка на възможните последици от 
реактивното им поведение и съотнасят тези следствия към необходимите за 
осъществяването им ресурси. Съответно на това, средните и висши училища 
по мениджмънт, бизнес администрация, регионално развитие усилено и, по-
някога с изумителна настойчивост, се фокусират върху изграждането на необ-
ходимите аналитични умения и професионални качества у своите възпитани-
ци. В тази си целеустременост, ръководителите на средните и висши училища, 
съставителите на учебните планове и програми забравят нещо изключително 
значимо – чувствата, настроенията и очакванията на обучаемите като субект 
на сложния и диалектически противоречив процес на обучение.

През хилядолетията психологията на личността, педагогическата пси-
хология, дидактиката и частните дидактики (методики) многократно са доказ-
вали, че учене, съпроводено с преживяването на позитивни чувства и в от-
лична среда за общуване, дават удивителни резултати както в овладяването на 
знанията, така и във формирането на компетенции и преноса им в настоящата 
и бъдещата практическата дейност.

Проблема, обаче е, че тези умения и рационалната, чисто логична стра-
на на управленския процес, оставайки необходими, не са достатъчно условие 
за ориентация, справяне с предизвикателствата и успех. Просто, защото ли-
чността действа, много често, спонтанно, ирационално, подтиквана от силни 
чувства и настроения. От най-новите изследвания на функциите, структурата 
и спецификата на човешкия мозък става все по-ясно, че реакциите на човека 
са в основата си емоционно базирани и анализът на факти при тези реакции е 
по-скоро вторичен. „Нашият психичен живот, обобщава V. Ramachandran, се 
управлява, предимно, от врящ казан от емоции, мотиви и желания, за които 
почти нямаме съзнателна представа, а това, което наричаме съзнателен живот, 
обикновено е последваща рационализация на неща, които правим по други 
причини“ [16:28].

В съвременната психология е доказано, че менталните структури, които 
управляват емоциите и чувствата, имат по-голямо въздействие върху проце-
сите на вземане на решение, отколкото логиката и разума. Нещо повече- чув-
ствата имат много повече сила да въздействат върху разума, отколкото обра-
тното.

За Тр. Трифонов, „чувствата притежават относителна самостоятелност 
спрямо когнитивния блок и придават ярък облик на личността- – влюбеният, 
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щастливият, уплашеният не могат да скрият чувствата си. Чувствата не само 
завладяват зони от психичния живот на човека, но и ги надделяват, те подчи-
няват и волята“ [6:138]. А защитаваните от политолози и социолози твърде-
ния за мястото на поведението и чувствата на личността в демократичното 
общество – семейство, екип, група, общност и др., отдавна са слезли от об-
ществената сцена.

По думите на Ch. Choi: „ренесансовият идеал за хладния разум като дълг 
на човека в гражданските общества е емпирично банкрутирал“ [8]. J. Le Doux 
[13:19], от своя страна, доказва в своите неврофизиологични изследвания, че 
връзките от емоционните мозъчни центрове (например: амигдала) към ког-
нитивните системи (неокортекс) са по-разработени и силни от обратните не-
вронни пътища.

Ph. Selznick [17] като анализира формите на общуване и поведение на 
личността във формалната и неформална група застава лице в лице с общоиз-
вестния факт, че колкото и добре работеща да е една организация, формирана 
на основата на рационалистичните принципи, тя постепенно губи „чистотата 
си“ и се просмуква от конфликти, настроения, идеали, духовност, привлича-
не, отблъскване, чувства и преживявания. Той разглежда неформалната орга-
низация (приятелската група, съмишлениците, съидейниците) като защитен 
механизъм, призван да абсорбира, изчисти и реши „напрежението“, което не 
може да намери място във формалните организационни структури и отноше-
ния между членовете на професионалната група или сдружение.

Личността не е пасивен продукт на груповата динамика и влиянието 
на членовете на професионалната група. Реализацията ѝ предполага висока 
активност, насочена към постигане на реални резултати и професионални ус-
пехи. Активността на личността, по необходимост, следва да се съгласува със 
специфичните форми на професионалната култура, целите и задачите на гру-
пата, да се адаптира към нейната дейност и особеностите на съществуващите 
междуличностни отношения и форми на общуване. Всяка група предявява 
определени изисквания към членовете си. Колкото по-развита е тя, толкова 
по-категорични са нейните изисквания.

Като комплексно качество, общителността е съставена от черти, по 
които може да се диагностицира и прогнозира нейното развитие. Следва да се 
открива като индивидуална особеност, силно наситена с емоции и чувства и да 
се насочва професионално, като силна потребност от общуване с гражданите 
и организациите, колегите, ръководителите, семейството и приятелите. От 
своя страна, общителността на личността включва дискретност, тактичност, 
отзивчивост, обективност, верен подход при вземане на решение, умение 
да се отстояват собствените позиции и решения и др. Това ни дава пълното 
основание да я определим като комплексно и сложно личностно качество, 
за което трябва да има предварителни предпоставки. В професионалната 
дейност тя не може тепърва да се изгражда и достига професионални и инди-
видуални висоти.
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СЪВРЕМЕНЕННИ УЧЕБНИЦИ  
ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА  

В НАЧАЛНИТЕ УЧИЛИЩА
Д-р фил Саня Филипович и д-р фил Александра Јоксимович

ОБОБЩЕНИЕ: В средата на миналия век настъпиха революционни 
промени в областта на образованието на децата в сферата на 
изкуствата. След един цял век на процесии на имитации се появи една нова 
така наречена креативна фаза. Сега децата се възпитават да излезнат 
извън рамките на старите традиции в областта на изкуствата. Те 
се обучават да бъдат креативни, оригинални,  продуктивни, с добро 
въображение, конструктивност, представителност и други. От 
учителите се очаква да създадат необходимата за горепосочените 
качества среда, която ще помогне за нови комуникации и ще изгради 
баланс между вътрешна и външна мотивация. За постигане на тази цел 
беше необходимо учениците да притежават необходимите учебници в 
много училища. Това беше направено и резултатите са много обещаващи.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: изобразително изкуство и образование, методика, 
учебници, начално училище

Educational function of textbook for art
The development of creating depends on cultivating of the whole personality 

and balanced development of all its capabilities. When the child is mutually devel-
oping different forms of expression it involves more mental and physical functions: 
focused attention, motor skills, creative imagination, pictorial memory, observation, 
motivation (will), emotion and opinion, therefore it is important that teacher knows 
all of the components of child development and influence on his art and general 
skills. Child development is an integral process, so art education can not be reduced 
only to aesthetic grounds, but there is no direct impact on a child’s developing senses 
and physical development, cognitive development and intelligence development, 
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socio-emotional development, creative communication, creativity and semiotic de-
velopment. The development of these aspects of children’s personality, among other 
significant function of the learning material used in teaching, especially textbook for 
art culture, its concept, structure and contents. The textbook is the application and 
development of the concept of plans and programs that in interact with the student 
should provide basic guidelines in art classes. It is determined by the extent and level 
of knowledge in the framework of the planned program.

The current standards now allow authors to avoid the shortcomings of tradi-
tional textbooks characterized by the dominant role-transmissive or exclusive role of 
knowledge transfer. Contemporary textbook should have a development-formative 
role, and that its didactic apparatus helps build knowledge of the one who learns 
from him (I. Ivic, 2008, 23). The view that the textbook should be directed to the 
students assumed that the design of the content of textbooks should flow from two 
directions – taking into account the age and individual characteristics and needs of 
children, and to facilitate the achievement of educational goals and tasks of programs 
for the arts. This position is confirmed by the facts on the significant progress and re-
sults of modern teaching methods of art education, which as an example may include 
the work of B. Karlavaris New concept of arts education (1960), in comparison to 
traditional methodical approach to teaching art, which has no importance attached 
to textbooks as a teaching tool.

In our current educational practice in recent years are significantly changing 
the relationship to the textbook literature, including textbooks for the teaching of 
arts. Character of contemporary textbooks used today certainly has the focus on the 
student, but the program contents of the object itself. The content of the modern 
textbook for art in the foreground should emphasizes problem solving approach that 
is illustrated by examples of children’s products of artistic creativity, visual amenities 
of modern art as well as works from the artistic heritage. Problem-solving require-
ments of this textbook should have the character of the course content and topics 
to be the realization of the planned tasks. It is also necessary to allow the aesthetic 
experience as a factor that is influencing to the creative process and plays a key role in 
contemporary methodological practice. The practice is that every textbook in its kit 
has a teacher’s manual that gives methodology guidelines for the use of textbooks. In 
addition to the adoption of the envisaged knowledge and skills in the field of artistic 
creativity, the textbook should deal with and nurturing children’s artistic expression 
and visual communication media, with the aim of improving all forms of perception 
as a basis for development of intelligence and building attitudes that are a function 
of the emancipation of the child. The observation makes sense only contribute to 
learning, intellectual development and creativity as a trait of personality and attitude.

Bad influence of coloring books on children’s artistic expression
In addition to textbooks of art, in teaching practice are often used other forms 

of literature in the field of artistic creativity, as worksheets, coloring books and art kits 
“step by step”. These publications are dominant in the market of children’s literature, 
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and therefore available to parents, teachers, teachers who are in the desire to support 
children’s artistic expression, usually choose to offer them this learning material too. 
However, there is agreement among experts that coloring books damage creativity 
and that they are restrictive for children’s artistic creativity. The content of the color-
ing books are largely about contour silhouettes of human or animal figures, and most 
often are the famous characters from children’s animated films, so it can be suspected 
that this is an industry that supports marketing sales, which is primarily in the in-
terest of producers, without much concern for the children’s actual contribution to 
creative expression. The coloring books expect that within a specified time frame 
child fill space with, where it mechanically performs the task without the possibility 
of divergent approaches. Coloring books are separating a child from thinking and 
fantasizing, offering him a ready-made templates, which later affect the individual 
expression of a child who is trying to copy the “perfect drawings” in a coloring book. 
Of course this can be quite frustrating for the child, who at a young age can not meet 
such aesthetic criteria, so the child often gives up drawing because “he can’t draw” as 
the drawing in coloring book. Some children enjoy this activity of mechanical paint-
ing, because you do not have to think too much, and coloring become a refuge for 
insecure children. This even goes beyond the bounds of artistic expression, and later 
as adults, in their daily activities, show the uncertainty in their own views, and they 
are related to the ready-made forms and templates that are reflected in the socially 
accepted model of behavior and thinking. In some studies drawings of children who 
are constantly used coloring books were analyzed and proved to be in over 60 percent 
of cases changed their shapes, trying to copy drawings of coloring books, which led 
to the regression of drawing and losing the concept of the individual, and the per-
sonal creative expression.

This even goes beyond the bounds of artistic expression, and later as adults, 
in their daily activities, show the uncertainty and in their own views, but are related 
to the ready-made forms and templates that are reflected in the socially accepted 
model of behavior and thinking. In some studies were analyzed drawings of children 
who are constantly used coloring books and proved to be in over 60 percent of cases 
changed their shapes, trying to Copy drawings of coloring books, which led to the 
regression of drawing and losing the concept of the individual, and the personal cre-
ative expression.

A similar problem occurs in learning painting “step by step” that adults often 
used to work with children. Work in the area of   artistic creativity according to pre-
scribed instructions is more harmful than that the child is not engaged in this activity 
in general. “Just as the poem may be prescribed without understanding the message, 
rhythm or metaphors, or painting a picture on the instructions of the automatic pro-
cedure, which scarcely encourages one’s creative abilities. These collection activities 
are forcing children to imitative behavior and inhibit their own creative expression. 
Also, these activities do not provide emotional development, because any variation 
that the child makes can be a mistake. They do not promote skills as they develop 
from a child’s individual artistic expression. Instead, they practice a child that accepts 
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the concept of art, adult art that a child is not able to produce, thus frustrating the 
child’s personal creative urge “(V. Lowenfeld, 1975, 108).

It is observed that in the last decade approach to the textbooks in the field of 
art education quite varied, but that often deviates from the fundamental educational 
objectives in this area, which is reflected precisely in the representation of the content 
and activities that rely on the concepts of imitative approach, ready-made templates 
and instructions that lead to the “desired product”. When we talk about the concept 
of art education textbooks, it should be so designed that its facilities and activities 
primarily to the achievement of educational goals and tasks in this field. The content 
of textbooks should be based on scientifically proven theories, facts and methodologi-
cal practice in the field of art, as well as the results of scientific research in the field 
of child creativity. Textbook for art for each grade of primary and secondary schools 
should be in line with the evolving capacities, cognitive abilities and previous knowl-
edge of students. The new key concepts within each lesson should be aligned with the 
age of students, and include a variety of visual problems related to the art elements, 
art techniques and materials, as well as the concepts related to artistic processes and 
artistic products. Also, the textbook should be encouraging and supporting students’ 
interests, offering specific requirements for students who are gifted in this area, as well 
as helping them to develop independence in learning and improving skills of using 
literature. In the framework of the tasks in the textbook should be no requirements 
for critical reception of content and solving art problems. Also, facilities and activities 
should be designed to indicate connections between concepts from different educa-
tional areas and support their integrity, enabling the transfer of knowledge from one 
area to another, but also preserve the integrity of the child’s personality.

In the design of textbooks in particular should be taken care to establish a con-
nection with the contents of its application, in order to encourage students to what 
they have learned and used in the creative process, but also in life. View of the con-
tent, the system headings and subheadings should also be organized on the principle 
of a clear and should provide clarity and easy orientation of students, it is important 
to take into account that the textbook has a logical structure and continuity in the 
presentation of the content, where each part of the text has its place and function. 
The content of the textbook should be so exposed to respect the basic methodologi-
cal requirements of teaching visual art. Examples cited in the textbook should be 
varied, appropriate to the age and purpose of better representation and understand-
ing of the contents. Orders in the textbook should have different functions (the in-
troduction of new content, connectivity, enforcement, identification, verification of 
acquired knowledge, skills and attitudes…), to be differentiated by the complexity 
and comply with different levels of knowledge, abilities and skills of students. Also, 
in the textbook which provides practical activities in the field of artistic creativity 
should take into account that the orders do not require the student activities that are 
in any way in danger, or which might endanger the working and living environment.

Manuals for the subject of art are intended for teachers and all those involved 
in fostering children’s artistic creativity. Toolkit for Visual Arts, which is usually ac-

Contemporary Textbooks for Art Education in Primary School



852
companied by an appropriate textbook should contain a range of interpretations, 
recommendations, and ideas useful in direct work with students. In order to prop-
erly analyze children’s art works and influenced the development of their creativ-
ity, teacher or educator needs to know the visual elements and their relationships to 
bring to their work a multitude of thematic ideas and innovation, to know what are 
the expressive possibilities and limitations of art techniques and materials and their 
accessibility to children, as well as to govern the procedures for their artistic educa-
tion. The manual should be based on the ideas of contemporary art pedagogy and 
methodology of art education. It is, above all, the attitude in which the main objec-
tive of acquiring art culture development of children’s creativity, not only art, but cre-
ativity in general, as well as universal human characteristics and conditions of all hu-
man abilities. Such an attitude is diametrically opposed to imitative approach to art 
education, but also postulates libertarian pedagogy in which it is considered that it 
is sufficient to let the children themselves to develop it properly. The aforementioned 
position is based on a new understanding of the role of teachers and educators who 
support their actions, encourage and guide the process of acculturation and from 
which is the most important task of art education training children to understand, 
perceive and create nice to communicate with funds various arts and receive from 
them messages that would elevate them. The third essential postulate, which should 
go into the development of textbooks and manuals for the arts, is to focus on chil-
dren’s activity and the applicability of the learned. Such an approach is all the more 
valuable if we pay attention to the fact that children are often placed in a passive 
position, which results in both passive and active resistance to the adult world. The 
manual needs to be practical and applicable, in particular the planned activities and 
directly linked with the material that accompanies the textbook. Manual arts teach-
ing should also be teachers support in the search for their own creative solutions and 
procedures that will improve children’s artistic creativity. In the design of textbooks 
art education should not rely on his educational contribution and function, and that 
is reflected in the following objectives:

• Personality development and its quality;
• The development of creativity as a component of personality;
• Emancipation and socialization of personality;
• Development of empathy, tolerance and human attitudes;
• Ability to communicate visual aids;
• Cultivating artistic abilities;
• The ability to feel and express through artistic creativity;
• The ability of critical expression of their work and the work of others, to 

evaluate the quality, values   and meaning;
• The development and improvement of observation, perception, visual 

thinking, divergent thinking, intelligence, emotion, imagination, motor 
skills, eye-hand coordination;

• Develop and improve mood, attention, consistency in work, useful habit of 
criticism;
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• Awareness of the own being, needs and possibilities of satisfying those needs 

through creative work;
• Taking responsibility and learning from mistakes;
• Ability to contribute to the aesthetic and cultural way of life in its natural and 

social environment.
Features of art education textbooks should:
• Enable children to acquire knowledge in the field of artistic heritage and art 

theory, as well as their application through the independent artistic expres-
sion and creation;

• Allow children to the independent creative work meet the characteristics of 
different art materials and techniques, as well as methods of their use;

• Encourage and develop in children through a variety of visual tasks of 
visual perception, visual thinking, divergent – creative thinking, creative 
production, the ability to perceive, experience and aesthetic assessment in 
nature, art, folk traditions, her artistic work and the work of others;

• Certain content through art activities to develop a partnership between the 
child, teacher, teacher or teachers and parents;

• Customized content provide a correlation between the different education-
al areas, with special emphasis on the connection between voice, music and 
fine arts;

• Develop in children general dexterity, visual and motor coordination, espe-
cially hand-eye;

• Develop in children the ability to express their artistic ideas and themes, 
presenting their relationship to the world, to other people and to himself, 
with some processing and generalization of these relationships;

• Develop in children sensory sensitivity, curiosity, research and problem-in-
ventor’s opinion implies the capacity of processing of subjective sensory 
impressions, and their refraction through the prism of a unique and unre-
peatable personality of the child,

• Develop in children more productive than reproductive capacity, tendency 
to search for answers rather than towards their adoption in final form, will-
ingness to innovate rather than adapting existing;

• Develop creativity in children as a personality trait and attitude that is con-
structive, productive and sensitive to people and things around them, able 
to dream, plan, make decisions, persist in what has started and is ready to 
take responsibility for their actions;

• Meet the needs of children to discover the properties and characteristics of 
various items and materials, encouraging, developing and nurturing their 
research efforts and aspirations in relation to observation, comparison and 
analysis of objects and phenomena, completing incomplete continent in 
various ways and the setting up of original visual associations;

• Introduce children to the systematic observation seems different objects 
and phenomena, paying special attention to line, shape, color, texture, 
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brightness and spatial relations in the field of view, while encouraging them 
to shift from the perception of the presentation, thanks to visual and verbal 
presentation of the description;

• Contribute to the nurturing and development of visual and art education 
for children, enabling them to create new, diverse and unusual spatial 
searching, two-dimensional and three-dimensional representation of their 
loved themes and suitable motives;

• Children develop attitudes of each procedure, a flexible structure of thought 
and behavior, to transmit their knowledge at the same time emancipating 
them from themselves (as well as their own authority), they are not seen as 
final, as a dogma, but as a challenge and an incentive for their critical veri-
fication and attempt to come to their own opinions, to go beyond, to create 
something different from everything existing;

• Enable children to become successful learners who enjoy learning, pro-
gressing and achieving goals, a stable personality that are able to live safe, 
healthy and fulfilling life as responsible citizens who make a positive contri-
bution to society.

Conclusions
In all forms of creative expression, especially in the game, children create their 

first symbols by which represent reality, which is a significant stage in the develop-
ment of their thinking. In addition to thank them gain many experiences, creative 
activities for children to improve a range of intellectual abilities such as curiosity, 
openness to new experiences and knowledge, willingness to test their environment, 
experimenting without fear of making mistakes and the like. Expressing through 
various forms of creativity, the child compensates for the limitations of their pos-
sibilities of communicating verbally. At the same time, the way it represents their 
impressions, their thoughts and feelings, always to a greater or lesser extent different 
from what he observed his senses, which means that sensory impressions to a certain 
extent processed, refracted through the prism of a single and unique personality of 
each child. Hence the expression of children’s products with each other as different, 
as it changes with age and mode of expression for each child separately.

In addition to the products of your child’s expression, he makes it clearer and 
determine their own relations to the environment and to himself, what processes, 
shape and organize their experiences that can’t obtain in any other way, especially 
not through words that he communicated adults. Therefore, the process of children’s 
creative expression should be regarded primarily as the irreplaceable way of under-
standing themselves and the surrounding reality, the humanization of children’s 
personality, building up empathy and understanding for others, the development 
of constructive skills and empowerment as opposed to alienation, not as an artistic 
activity with narrow aesthetic aims and objectives.

Thanks to the creativity, the children have opportunities to explore their op-
tions and to create a positive image of themselves. However, the development of a 
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positive self-image can’t be imagined without freedom of expression and creation. A 
child is reported, introduces himself and prove their capabilities, it is confirmed as a 
person, and all this primarily thanks to these processes. Different types of expression 
are often the only framework in which all children are allowed, which can be equated 
with the elderly and to confirm their unique abilities. This is all the more important 
and more crucial if children are younger.

Fostering creative expression has, among other things, the task of preparing 
children for the changes that await them in the future and the ability to take active 
role in these changes. On what will be the child’s attitude to build their own partici-
pation in the creation of material and spiritual goods, and in finding their own ways 
of expression and introducing innovations in the reality that surrounds it depends on 
what will be his attitude towards life and the world in general. It can’t accept the role 
of perpetrator and consumers who reconciles with existing and obey authority, or to 
take an active attitude towards shaping their own existence and to pursue changes 
that will make it better, more humane and aimed at higher goals. Human life can be 
filled with meaning only to the extent to which the full creative efforts. Hence it is 
necessary to enable children, offer them and encourage them in activities that will 
favor the development of creative personality traits to develop more productive than 
reproductive capability, so she sought more answers than to adopt the final form 
and would be active in the search for newspapers than adapting existing condition. 
The aforementioned abilities, which developed forms of encounter among artists and 
scientists, have their roots in early childhood, the first attempts to build a child’s own 
experience of the world around them, to do something and use it in a way that has 
not seen the others, to experience the characteristics of things introducing changes 
in them and discusses the consequences of their attempts. Every child is an artist and 
adult task is to accept it as such and provide him as much as possible unhindered ex-
pression of human abilities, as well as its development, which is the most important 
condition for comprehensive development of his personality.

Relying on the foregoing, stands one of the most important functions of art 
books, and that is that its concept, structure, content and creative activities help de-
veloping personalities that nurture their own aesthetic sensibility, acquired rich and 
varied sensory experience, refines your emotions and build a permanent need for 
creative and constructive action in their own social and natural environment. This 
function can’t be reduced to preparing children for later practice of the arts, but most 
importantly that it enhances the overall development of the child in a way that it can’t 
be achieved by other types of activities. Developing creativity contributes to forming 
of children’s personality as a whole, which will be during the life guided by human 
values   and aspirations, in which will be balanced intellectual, emotional and social 
characteristics and nurtured authentic.
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ИГРОВИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА 5–6-ГОДИШНИ ДЕЦА 
СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ГРАФИЧНИ СРЕДСТВА  

В КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ИМ ДЕЙНОСТ
Светла Петкова

GAME COMPETENCE 5-6 YEAR OLDS  
AFTER PLACING GRAPHICAL TOOL  

IN STRUCTURAL AND TECHNICAL THEIR ACTIVITY
Svetla Petkova

ABSTRACT: Playing competence is mainly reflected skill in organizational 
planning the forthcoming activity, the structure of which being built by 
activities of different character, enabling at the appropriate level for absorption, 
implementation and organization of self playful activities of the child. They will 
develop more effective if in the process of mastering the content on constructive 
Technical and Daily activities graphical are mastered starting graphical 
knowledge and skills through accessible to 6-7 year olds graphical means.
KEYWORDS: skills in planning and organizing game, graphical means, 
constructively and technical activity.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 298/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Разглеждаме играта като водещ тип дейност в следния аспект: дейност, 
под формата на която възникват и вътре в която се диференцират други, нови 
видове дейност; дейност, в която се формират или се преустройват отделните 
психични процеси; дейност, от която най-тясно зависят наблюдаваните през 
даден период от развитието основни психични промени в личността на детето. 
В предучилищна възраст играта е водещ тип дейност за изграждане на игрови 
компетенции, за формиране игрова култура. Игровата компетентност се из-
разява преди всичко в умение за организационно планиране на предстоящата 
дейност, структурата на което се изгражда от дейности с различен характер, 
включително и такива с технически – за конструктивен анализ, за технологич-
но и знаково моделиране, способстващи на определено равнище за усвояване, 
реализация и организация на самостоятелната игрова дейност на детето.
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В теорията и практиката на предучилищната педагогика проблемът за 

нарастване на детската игрова компетентност чрез въвеждане на графични 
средства в конструктивно-техническата им дейност все още е недостатъчно 
разработен (Петкова, С., 2011).

При творческите игри елементите на игровата компетентност се изразя-
ват в уменията на детето да си постави игровия замисъл и да пресъздава своя 
познавателен опит чрез игрови средства. В учебното съдържание на Образо-
вателно направление „Конструктивно-технически и битови дейности“ гра-
фичните модели (схема) могат да намерят приложение като средство за учебно 
общуване в конструктивната дейност на 6-7-годишни деца.

„Схемата показва с условни знаци формата, величината, разположението на 
отделните детайли. Тя се изготвя от учителката, а децата по нея конструират, като 
сами си подбират необходимия конструктивен материал“ (Делчева, Т. 1985, с. 125). 
Тя е „съвкупност от елементи и свързващи звена … Прави се с помощта на условни 
графически означения и прости геометрични фигури, изобразявани без да се спаз-
ва мащабът и връзките, установени от стандарта“ (Поддяков, А., Й. Вълканова и 
Р. Стаматов, 1999, с. 453). Схематизираният образ „отразява връзката на елементи-
те независимо от частните им особености“ (Венгер, Л. А. 1972, с. 31).

Използваните в учебното взаимодействие схеми са преди всичко структур-
ни, технологични и общи. Те дават информация за социалната функция на обекта, 
за неговите конструктивни елементи, за последователността на действията при 
построяването му. Тези модели отразяват действителността в обобщен вид чрез 
атрибутите на графиката. Те „възпроизвеждат определени връзки и свойства на 
обектите, но не търсените, не тези, които са обект на познанието, а другите, от 
които детето отделя търсените връзки и отношения“(Илиева, А. 1983, с. 137).

Целта на проведеното експериментално изследване е диагностициране 
на различията в игровата компетентност на децата от предучилищна възраст 
в резултат от овладяването на графични средства в конструктивно-техниче-
ската им дейност.

Предмет на изследването са елементите на игровата компетентност на 
6–7-годишни деца, като умения за планиране и организиране на самостоятел-
на игрова дейност.

При провеждането на изследването основен метод е експериментът. В 
експерименталната група се прилага педагогически модел за формиране на 
начална графична култура чрез използване на учебни условни изобразител-
ни средства (опорни канстпект-схеми: със структурен характер и такива с 
технологичен характер), разработени лично от автора с оглед целта на изслед-
ването въз основа на използваната от С. Джеймс (Morrales, F., S. James 1987) 
конспект-схема за техническо самообучение на 6 – 7-годишни деца с компю-
търна програма „Конструктор“.

Опорната конспект-схема със структурен (конструктивен) характер се 
прилага в случаите, когато се прави конструктивен анализ на обектите по техните 
графични модели – по отношение на цялото и елементите му. Разгърнатият вид на 
схемата осигурява по-големи познавателни възможности при овладяване форма-

Светла Петкова



859
та на елементите в конструкцията. Чрез общуването с тези схеми детето овладява 
нови интелектуално-практически способи за анализ (по знаков модел) и предава-
не на информация за структурите на обектите (чрез графични средства).

Опорната конспект-схема с технологичен характер намира приложение 
при технологичното обследване и построяване на графични модели на техни-
чески обекти. При проследяване на технологичния алгоритъм с този вид схема 
детето усвоява елементи от механизма на алгоритмизацията (т.е. конкретно-
алгоритмичния подход). С помощта на учителя детето открива нов похват за 
планиране на собствените си действия (технологичния процес) – в графична 
форма, чрез познати графични обозначения. В конкретни конструктивни или 
игрови ситуации детето може да използва този вид схеми като нагледна опора 
при самостоятелно построяване на условни модели (модели и макети) на по-
знати обекти – атрибути в играта.

Проведено е изпреварващо експериментално учебно взаимодействие за 
формиране на начална графична култура с деца от подготвителна група в гр. 
Шумен. При структурирането на модулите от дейности за това обучение (фиг. 1) 
е направен опит за изпълнение „на едно от най-важните изисквания, на които 
трябва да отговарят този вид упражнения – степенуване по трудност и логиче-
ска последователност“ (Божков, Н., В. Георгиева, М. Кавданска 1988, с. 66).

Постигнатите резултати в експерименталната група (по-високото ниво 
на формираност на графични умения за различаване конструктивно-техни-
ческите параметри на отделните предмети по графичен способ; за установя-
ване връзките между тях и връзките спрямо другите предмети в системата; за 
установяване връзките между тях в системата на заобикалящата предметна 
среда) доказват, че приложението на достъпни графични средства способства 
за развитието на уменията у децата в тази възрастова група да планират и ор-
ганизират предстояща конструктивна и самостоятелна игрова дейност.

Целта на проведеното експериментално изследване е диагностициране на различията в 
игровата компетентност на децата от предучилищна възраст в резултат от овладяването на 
графични средства в конструктивно-техническата им дейност. 

Предмет на изследването са елементите на игровата компетентност на 6 – 7-годишни 
деца, като умения за планиране и организиране на самостоятелна игрова дейност. 

При провеждането на изследването основен метод е експериментът. В експерименталната 
група се прилага педагогически модел за формиране на начална графична култура чрез 
използване на учебни условни изобразителни средства (опорни канстпект-схеми: със 
структурен характер и такива с технологичен характер), разработени лично от автора с оглед 
целта на изследването въз основа на използваната от С. Джеймс (Morrales, F., S. James 1987) 
конспект-схема за техническо самообучение на 6 – 7-годишни деца с компютърна програма 
“Конструктор”. 

Опорната конспект-схема със структурен (конструктивен) характер се прилага в 
случаите, когато се прави конструктивен анализ на обектите по техните графични модели – по 
отношение на цялото и елементите му. Разгърнатият вид на схемата осигурява по-големи 
познавателни възможности при овладяване формата на елементите в конструкцията. Чрез 
общуването с тези схеми детето овладява нови интелектуално-практически способи за анализ (по 
знаков модел) и предаване на информация за структурите на обектите (чрез графични средства).  

Опорната конспект-схема с технологичен характер намира приложение при 
технологичното обследване и построяване на графични модели на технически обекти. При 
проследяване на технологичния алгоритъм с този вид схема детето усвоява елементи от 
механизма на алгоритмизацията (т.е. конкретно-алгоритмичния подход). С помощта на учителя 
детето открива нов похват за планиране на собствените си действия (технологичния процес) – в 
графична форма, чрез познати графични обозначения. В конкретни конструктивни или игрови 
ситуации детето може да използва този вид схеми като нагледна опора при самостоятелно 
построяване на условни модели (модели и макети) на познати обекти – атрибути в играта. 

Проведено е изпреварващо експериментално учебно взаимодействие за формиране на 
начална графична култура с деца от подготвителна група в гр. Шумен. При структурирането на 
модулите от дейности за това обучение (фиг. 1) е направен опит за изпълнение “на едно от най-
важните изисквания, на които трябва да отговарят този вид упражнения – степенуване по 
трудност и логическа последователност” (Божков, Н., В. Георгиева, М. Кавданска 1988, с. 66).  

Постигнатите резултати в експерименталната група (по-високото ниво на формираност 
на графични умения за различаване конструктивно-техническите параметри на отделните 
предмети по графичен способ; за установяване връзките между тях и връзките спрямо другите 
предмети в системата; за установяване връзките между тях в системата на заобикалящата 
предметна среда) доказват, че приложението на достъпни графични средства способства за 
развитието на уменията у децата в тази възрастова група да планират и организират предстояща 
конструктивна и самостоятелна игрова дейност.  

 
Фиг.1. Степенуване по трудност и логическа последователност на графични задачи,  
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Фиг.1. Степенуване по трудност и логическа последователност на графични 
задачи, решението на които изграждат модулите от дейности за формиране 

на начална графична култура

Игровите компетенции на 5–6-годишни деца след въвеждане на графични средства ...
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Сложността, породена от взаимовръзката и интегрираността на кон-

структивната и игрова дейност при 6 – 7-годишните деца, изисква система от 
диагностични методи, приложени в определен методически ред. Прилагат се и 
дидактически тестове, наблюдение, анкета и експертна оценка, беседа, проуч-
ване на продукти от детската дейност и на учебно-методическа документация. 
Чрез експертна оценка се диагностицира нивото на приложение на знания и 
умения за планиране, интерпретирани като владеене на средства за самос-
тоятелна организация на игровата дейност при решаване на игрови задачи, 
елемент на игровото поведение на 6 – 7-годишното дете. Тя е резултат от оп-
ределени диагностични процедури, удовлетворяващи определени критерии и 
показатели, представени в Таблица 1.

Таблица 1. Критерии и показатели за оценка и диагностика на умения  
за планиране и организиране на игрови действия

Критерии Показатели
Критерий 1
Степен на 
овладяване 
на умение за 
планиране на 
игрови действия

1. Осъзнаване възможността за реализация на целта
2.  Актуализиране на собствен опит
3.  Определяне на външните материални условия
4.  Предварително изграждане система на своите проекти и 

действия
5.  Конструиране последователност на своите действия
6.  Времево прогнозиране
7.  Аргументира решение за окончателен план
8. Следва логическите структури на своите проекти и действия
9. Готовност за приемане идеите на партньор в игрите

Критерий 2
Степен на 
овладяване 
на умение за 
организиране на 
игрови действия

1. Определя и ранжира дейностите, необходими за осъществява-
не на игровата цел

2. Съчетава веществени елементи, структуриращи простран-
ството на игровите действия

3. Определя (съобразява се) формите на контрол
4. Съгласува своите с определените личностни игрови взаимоот-

ношения
5. Оформя комплекси от взаимоотношения

Експертната оценка отразява резултата от решаването на конкретни 
практически интелектуални задачи, свързани с планиращи и организационни 
действия в хода на проектната дейност. Отчита се каква опора на действие из-
ползва или сътворява детето при извършването им – нагледно-действена, на-
гледно-образна или образно-схематична. В планиращата и организационната 
дейност по повод предстояща игрова дейност детето изказва предложения: за 
бъдеща игрова дейност; за времето на провеждането и продължителността ѝ; 
за материалното осигуряване; за логическите структури на конструктивните и 
игрови действия (свои и на другите участници); за състава на участниците в 
играта и ролите, които ще изпълняват; за показателите, по които ще се оцени 
съответствието между намерения и резултат. От него се очаква да аргумен-
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тира решението си за окончателния план на игровата организация, както и 
да съгласува своите предложения по ранжиране на дейностите, необходими 
за осъществяване на игровата цел с предложенията и действията на другите 
партньори в играта.

В зависимост от съдържанието на отделните показатели и обхвата на не-
говото удовлетворяване оценката се прави по шестобална система. Степента 
на формираност и приложение на знания и умения за планиране (интерпре-
тирани като владеене на средства за самостоятелна организация на игровата 
дейност) при решаване на игрови задачи (елемент на игровото поведение на 
6 – 7-годишното дете) се определя като: ниска, средна и висока степен. Резул-
татите от експертните оценки на постиженията на децата в двете групи (кон-
тролна и експериментална) са представени графично на Фиг. 2, Фиг. 3.

Критерий 2 Степен на овладяване на умение за 
организиране на игрови действия

16,3 18,7

65

26,2

40
33,8

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3

степени: ниско -1; средно - 2; високо - 3

по
ст
иж
ен
ия

 в
 %

Series1
Series2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

Фиг. 2 .Сравнителен анализ                                    Фиг. 3. Сравнителен анализ 
на резултатите децата  по Критерий 1                    на  резултатите на децата по Критерий 2 

 
От Фиг. 2 се вижда, че с ниска степен на овладяване на умения за планиране на игрови 

действия - удовлетворен само един показател са 21,3% от експериментираните след прилагане на 
експерименталното обучение. Средна степен (удовлетворени два или три показатели) на 
овладяване на тези умения показват – 15%. С висока степен (удовлетворени четири показатели и 
вярно решена игрова задача – удовлетворени всички показатели) са 63,7%. Тези постижения 
провокират следните разсъждения: 

В периода 3 – 8-годишна възраст играта като най-важна част на възпитателно-
образователния процес позволява на децата да изследват, експериментират, проучват, имитират 
и фантазират. Неоспорим е фактът за нейното влияние върху умственото развитие на децата, в 
това число на уменията им да планират своите бъдещи конструктивни и игрови действия.  

Почти всички от групата деца (21,3%) не осъзнават възможността за реализация на целта, 
което се свързва с умението на децата да си поставят цел, да търсят и намират начини за нейното 
постигане. Мнението на експертите е, че ако на тези деца се окаже допълнителна помощ чрез 
устни указания и по-добра мотивация, този процент значително ще намалее. 

Ниският процент на деца със средна степен на овладяване на умението за планиране на 
игрови действия (15%) е показателен, че когато на тези деца се даде възможност за по-
продължително упражняване, техните резултати ще се подобрят, защото пропуските им най-
често са по отношение времевото прогнозиране или осмисляне и възприемане идеите на 
партньорите в играта. 

Процентът (63,7%) на деца с високо ниво на овладяване на умение за осъзнаване 
възможността за реализация на целта; за актуализиране на собствен опит и за определяне на 
външните материални условия е показател, че тези деца извършват правилни логически 
разсъждения и умозаключения по повод предстоящата дейност, т.е. степента на логическото им 
мислене е на много добро ниво. Тези деца могат да ориентират индивидуалната си работа към 
определени, предварително установени изисквания, еталони, способи или образци на работа, 
съобразявайки се с наличните индивидуални или материални ресурси, с които разполагат за 
реализация на целта. Те съумяват да регулират своя „вътрешен модел” – еталон, формиран у тях 
с „оперативни образци”, предоставени им от учителя в планирането на желаната играта. 

Натрупаният сензитивен, символно-аналитичен и двигателен опит, както и умението за 
работа (разиграване) с предложен дидактичен материал, предопределя успешното справяне със 
следващото упражнение или игра. Усложняващата се логика на познанието, което тези деца са 
усвоили чрез конструктивно-технически и битови дейности с графични средства е по посока 
разкриване: възможностите на материалния носител на информация; принципите на работа и 
планиране на дейността за постигане на резултат; възможностите за вариативно, комбинативно, 
творческо проявление на заобикалящия ги свят в детските игри. Избирателното възприемане и 
оценяване на разнообразните връзки и зависимости между предметите и техните части и 
качества, между предметите и техните условни изображения, както и правилно предварително 
изграждане на системата на своите проекти и действия предопределят големия процент на деца с 
високи постижения. Той се определя и от възможността тази група деца успешно да предвиждат 
последователността на своите действия – конструктивни или игрови, да прогнозират системата 

Критерий 1 Степен на овладяване на умение за 
планиране на игрови действия
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От Фиг. 2 се вижда, че с ниска степен на овладяване на умения за пла-
ниране на игрови действия – удовлетворен само един показател са 21,3% от 
експериментираните след прилагане на експерименталното обучение. Средна 
степен (удовлетворени два или три показатели) на овладяване на тези умения 
показват – 15%. С висока степен (удовлетворени четири показатели и вярно 
решена игрова задача – удовлетворени всички показатели) са 63,7%. Тези по-
стижения провокират следните разсъждения:

В периода 3 – 8-годишна възраст играта като най-важна част на възпи-
тателно-образователния процес позволява на децата да изследват, експери-
ментират, проучват, имитират и фантазират. Неоспорим е фактът за нейното 
влияние върху умственото развитие на децата, в това число на уменията им да 
планират своите бъдещи конструктивни и игрови действия.

Почти всички от групата деца (21,3%) не осъзнават възможността за ре-
ализация на целта, което се свързва с умението на децата да си поставят цел, 
да търсят и намират начини за нейното постигане. Мнението на експертите е, 
че ако на тези деца се окаже допълнителна помощ чрез устни указания и по-
добра мотивация, този процент значително ще намалее.

Ниският процент на деца със средна степен на овладяване на умението 
за планиране на игрови действия (15%) е показателен, че когато на тези деца се 
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даде възможност за по-продължително упражняване, техните резултати ще се 
подобрят, защото пропуските им най-често са по отношение времевото про-
гнозиране или осмисляне и възприемане идеите на партньорите в играта.

Процентът (63,7%) на деца с високо ниво на овладяване на умение за ос-
ъзнаване възможността за реализация на целта; за актуализиране на собствен 
опит и за определяне на външните материални условия е показател, че тези 
деца извършват правилни логически разсъждения и умозаключения по по-
вод предстоящата дейност, т.е. степента на логическото им мислене е на много 
добро ниво. Тези деца могат да ориентират индивидуалната си работа към оп-
ределени, предварително установени изисквания, еталони, способи или обра-
зци на работа, съобразявайки се с наличните индивидуални или материални 
ресурси, с които разполагат за реализация на целта. Те съумяват да регулират 
своя „вътрешен модел“ – еталон, формиран у тях с „оперативни образци“, пре-
доставени им от учителя в планирането на желаната играта.

Натрупаният сензитивен, символно-аналитичен и двигателен опит, 
както и умението за работа (разиграване) с предложен дидактичен материал, 
предопределя успешното справяне със следващото упражнение или игра. Ус-
ложняващата се логика на познанието, което тези деца са усвоили чрез кон-
структивно-технически и битови дейности с графични средства е по посока 
разкриване: възможностите на материалния носител на информация; прин-
ципите на работа и планиране на дейността за постигане на резултат; въз-
можностите за вариативно, комбинативно, творческо проявление на заоби-
калящия ги свят в детските игри. Избирателното възприемане и оценяване 
на разнообразните връзки и зависимости между предметите и техните части 
и качества, между предметите и техните условни изображения, както и пра-
вилно предварително изграждане на системата на своите проекти и действия 
предопределят големия процент на деца с високи постижения. Той се определя 
и от възможността тази група деца успешно да предвиждат последователност-
та на своите действия – конструктивни или игрови, да прогнозират системата 
на своите действия, т.е. имат висока степен на антиципация. Рефлексивното 
осъзнаване, изразяващо се в аргументиране на свое решение за окончателен 
план, следване логическите структури на своите проекти и действия, както и 
готовност за приемане идеите на партньорите в играта също допринасят за 
високата оценка на степента на овладяване на умение за планиране на игрови 
действия. У децата с висока степен на овладяване на умението за планиране 
на игрови действия е налице пълна ориентировъчна основа, която включва 
система от начини, пътища, способи за постигане на конструктивния и игров 
резултат, както и на тяхната последователност, контрол и оценка.

Фиг. 3 представя графично постиженията на децата от контролната и 
експерименталната група по Критерий 2. Процентът на децата, които не са 
се справили с поставените задачи (16,3%), се обяснява преди всичко с неу-
мението на тези деца да определят формите на контрол, да съгласуват своите 
с определените личностни игрови взаимоотношения или от невъзможността 
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да оформят комплекси от взаимоотношения. Голяма част от тях правилно оп-
ределят и ранжират дейностите, необходими за осъществяване на конструк-
тивната и игрова цел и съчетават веществени елементи, структуриращи прос-
транството на игровите действия. Това показва, че имат формирана начална 
графична култура. Тук проблемът повече се отнася до умението на децата за 
самоконтрол, саморегулация и умение за работа в екип или съвместна игрова 
дейност. Малък е и процентът на децата със средна степен на овладяване на 
умението за организиране на игрови действия (18,7%), което се обяснява с 
техните потенциални възможности за проява на самостоятелност и добровол-
ност. Тези деца много добре успяват да съчетаят веществени елементи, струк-
туриращи пространството на игровите действия и точно определят и ранжи-
рат дейностите, необходими за осъществяване на игровата цел, но понякога 
липсата на умение за оформяне на комплекси от игрови взаимоотношения 
понижава техните постижения.

Децата с висока степен на овладяване на умение за организиране на 
игрови действия (65%) чрез прилагане на графични средства демонстри-
рат собствена активност, преодоляват трудности в упражненията и игрите 
без подканяне и принуда, реализират удовлетворяване на любознателност и 
експериментиране чрез подсилване на игровата мотивация в дейности с тях. 
Те организират своите игрови дейности съпоставяйки: бъдещия резултат – 
удовлетвореност от желаната игра със задачата; добрата организация на ве-
ществени елементи и тяхното структуриране в пространството и времето на 
игровите действия; спазването на определените правила на играта; добрите 
личностни взаимоотношения. Всичко това доказва, че у тези деца се формира 
и развива умението за антиципация (предвиждане), компонент и условие за 
правилна организация на конструктивната и игрова обстановка и игровите 
взаимоотношения. Те са овладели в голяма степен умението за организиране 
на игровите действия.

Децата от експерименталната група: проявяват инициативност и вари-
ативност при организиране на материалната обстановка за игра; използват 
предложени или самостоятелно изработени дидактични и игрови материали 
за обогатяване на конструктивната и игрова ситуация; планират и организи-
рат допълнителни материали за играта; представят конструктивни и техноло-
гични хипотези чрез графични средства; постигат разширяващо се съпоста-
вяне между непосредствения конструктивен замисъл и процеса на неговото 
осъществяване; вземат вариативно решение в зависимост от породените от 
игровите действия условия; формулират множество цели и избират една, коя-
то „виждат“ постижима; овладяват в система от последователни дейности (от 
първия етап – обективиране, оценяване, диагностика и контрол, чрез преми-
наване през останалите етапи – планиране и антиципация, до най-висшият и 
най-сложният за децата етап на целеполагане; прилагат в различни практичес-
ки или игрови ситуации различни способи за реализиране на самостоятелни 
конструктивно-технически дейности). Добрите лични постижения се дължат 
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на усещане за сигурност на правилността на действията (конструктивни или 
игрови), защото еталонът или образецът за правилност е зададен чрез „рамка“ 
(графично средство – схема), която насочва към избор на възможни отговори 
и решения и показва начина на действие.

Изводи:
1. Децата от експерименталната група в по-голяма степен включват в 

алгоритъма за планиране решението на самостоятелно подбрана за игрова 
дейност трудова задача, дейности с графични средства, имащи иманентно зна-
чение в логическата структура на решението. Те показват по-добра степен на 
логическо мислене, степен на антиципация (предвиждане), степен на рефле-
ксивно осъзнаване.

2. Внедряването на условно изобразителните средства в педагогическото 
взаимодействие дава възможност и стимулира детската творческа активност 
за планиране, организиране и участие в различни варианти за разгръщане на 
игровото действие, резултат от допълнително внасяне на саморъчно проекти-
рано и изработено изделие/играчка.

3. Прилагането в етапите от процеса на самостоятелна игрова дейност 
(планиране, организация и реализация) на условно изобразителни средства, 
овладени в стадиите от развитието на педагогическите и дейностни форми 
на играта, е показател за нарастването на игровата компетентност на децата в 
тази възрастова група.

4. Тези деца с успех съобразяват и включват в учебно-техническото обез-
печаване на предстоящата самостоятелна игрова дейност някои от новите (за 
тях) графични средства, съобразени с целта, която ще се преследва. Те използ-
ват, прилагат или съблюдават в процеса на решаване на конкретната трудова 
задача в самостоятелната игрова дейност необходимите, според конкретната 
ситуация, нетрадиционни условно изобразителни средства.

5. Приложението на достъпни за 5 – 7-годишните деца графични сред-
ства в конструктивно-технически и битови дейности с цел нарастване игрова-
та компетентност на децата е една добра идея, която трябва да намери място в 
образователно-възпитателния процес в детската градина.
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КОМПЕТЕНЦИИТЕ – ВЪВ ФОКУСА  
НА СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Светлозар П. Вацов

THE COMPETENCIES – IN FOCUS  
OF THE MODERN EDUCATION

Svetlozar P. Vatsov

ABSTRACT The competencies are an important strategic resource in the fields 
of knowledge. They represent the unity between knowledge, skills and attitude 
needed to solve scientific or life problems. The report includes some of the most 
testified in the literature elements of the set of competencies, the main purpose 
of which is to help the people to develop them and use them as a tool for achiev-
ing personal goals. It is shown that identifying the set of competencies may be 
used for the creation of a competency model as an aggregation of competencies, 
describing the desired behavior, bound to exact values, aims or specific culture, 
leading to and effective representation and achievement of the desired results.
КЕУWORDS Competencies, abilities, skills, set of competencies, competency model.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 295/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Компетенциите са важен стратегически ресурс в обществото на знанията. 
Те представляват единство от знания, умения и отношения за решаването на поз-
навателен, научен или житейски проблем, както и единство на теоретична подго-
товка, система от нагласи и ценности и модели на поведение и дейност. Развитието 
на компетенциите поставя акцента върху продуктивните навици на ума, върху 
организацията, планирането и процедурите за извършване на определена дейност.

Основоположник на съвременния възглед за компетенциите е Дейвид 
Макклиланд с публикацията си „По-добре тестване на компетенции, откол-
кото на интелигентност” от 1973 г. [McClelland D.]. Впоследствие много изсле-
дователи се опитват да формулират списък на най-важните за съвременното 
общество компетенции, основната цел на конкретизацията на които се състои 
в това да помогне на хората да ги развият и да ги използват като средство за 
постигане на личностно и обществено значими цели.

Светлозар П. Вацов
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Според М. Армстронг можем да различим два основни вида компетен-

ции [Armstrong M., p. 49 – 50]:
1. Поведенчески (“меки“), които определят начина, по който компанията 

очаква да се държат нейните служители, за да постигнат високо ниво на предста-
вяне и много добри резултати (емоционална интелигентност, комуникативност, 
резистентност към промяна, проактивност, екипност, умения за вземане на ре-
шения, ориентираност към постижения, умения за мотивиране, лидерство и др.).

2. Технически (“твърди“), които определят специфичните професионал-
ни умения и способности – какво служителите следва да знаят и умеят, за да 
вършат работата си ефективно. Техническите компетенции могат да бъдат ро-
дови – отнасящи се до група сродни длъжности, или специфични – отнасящи 
се да съответната длъжност.

Според друга класификация компетенциите се разделят на:
1. Общи (ключови), които са свързани с мисията, ценностите, специфи-

ката в културата, стратегията на компанията и определят желаните, общите за 
всички знания, умения, нагласи, ценности и поведение, които служителите тряб-
ва да притежават и демонстрират, независимо от нивото на тяхната позиция.

2. Функционални (специфични), които са свързани с конкретна функ-
ция в дейността на организацията и обхващат знанията, уменията, ценности-
те, нагласите и поведенията, които водят до успешно представяне на отделна 
длъжност или група длъжности в съответното функционално направление.

Л. Спенсър и С. Спенсър пък отличават т.нар. „базови компетенции“ (не-
обходимите базови знания, умения и свързаното с тях поведение, с които се 
постига минимална или средна ефективност в резултатите) и „отличителни 
компетенции“ (компетенциите, които характеризират отличните изпълните-
ли и които средните и посредствените не притежават). В компетентностния 
си модел те извеждат шест общи универсални за бизнеса компетенции, които 
се използват при определяне на набора на компетенциите от много компании 
[Spenser L., Spenser S., p. 9]:

1. Помощ и обслужване на другите – междуличностно разбиране, ори-
ентация към обслужване на клиентите.

2. Въздействие и оказване на влияние – разбиране на дейността на фир-
мата, изграждане на отношения;.

3. Лична ефективност – самоконтрол, увереност в себе си, гъвкавост, 
преданост към компанията.

4. Когнитивни компетенции – аналитично мислене, концептуално мис-
лене, техническа и др. Експертиза.

5. Достижение и действие – ориентация за постижение, грижа за реда, 
качеството и точността, инициатива, търсене на информация.

6. Мениджърски компетенции – развитие на другите, директивност, 
екипна работа и сътрудничество, екипно лидерство.

В. Дулевич твърди, че има дванадесет независими компетенции [Dulewicz 
V., p. 20 – 29]:

Компетенциите – във фокуса на съвременното образование
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1. Стратегическа перспектива.
2. Анализ и оценка.
3. Планиране и организация.
4. Управление на персонала.
5. Убедителност.
6. Себеутвърждаване и решителност.
7. Емпатия.
8. Устно общуване.
9. Адаптивност и издръжливост.
10. Ориентация към резултати – енергия и инициатива.
11. Мотивация за постижения.
12. Чувство за бизнес.
Фр. Евърс и Дж. Ръш определят четири базисни типа компетенции, като 

обобщават в тях осемнадесет умения [Evers Fr., Rush J., p. 275 – 299]:
1. Мобилизиране на новаторството и промяна – способност за концеп-

туализиране, творчество, поемане на риск, оформяне на визия.
2. Управление на хора и задачи – координиране, вземане на решения, 

лидерство, управление на конфликти, планиране и организиране.
3. Общуване – слушане, устна комуникация, писмена комуникация.
4. Саморазвитие – учене, управление на времето, решаване на проблеми, 

лични стратегии.
Дж. Равен в своя фундаментален труд „Компетентността в съвременно-

то общество. Откриване, развитие и реализация“ изброява компетенциите, 
които според него са в състояние да гарантират на личността постигането на 
жизнено значимите за нея цели [Raven J, p. 281-296]:

1. По-добро разбиране на ценностите и нагласите при постигане на 
определена цел.

2. Способност да се контролира собствената дейност.
3. Участие на емоциите в дейността.
4. Желание и възможност да се учи самостоятелно.
5. Намиране и използване на обратна връзка.
6. Увереност в собствените сили.
7. Самоконтрол.
8. Адаптивност – липса на чувство за безпомощност пред проблемите.
9. Склонност към размишляване за бъдещето, стремеж към абстракция.
10. Внимание към проблемите, свързани с постигането на целите.
11. Независимо мислене, оригиналност.
12. Критично мислене.
13. Желание за справяне с трудни въпроси.
14. Готовност за работа по нещо спорно и смущаващо.
15. Проучване на околната среда, за да се определят нейните възможно-

сти и ресурси.
16. Желание да се разчита на субективни оценки и склонност към уме-

рен риск.
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17. Липса на фатализъм;.
18. Желание за използване на нови идеи и иновации за постигане на целите.
19. Познаване на начина на използване на иновации.
20. Увереност в положителното отношение на обществото към инова-

циите.
21. Конструиране на поведението на основата на взаимна изгода и ши-

рочина на перспективите.
22. Настойчивост.
23. Използване на ресурсите.
24. Доверие.
25. Спазване на правилата като признак на желаните видове поведение.
26. Способност за вземане на правилни решения.
27. Лична отговорност.
28. Способност на съвместна работа за постигане на целта.
29. Способност да се насърчават други хора да работят заедно за пости-

гане на целта.
30. Способност да се слушат други хора и да се отчита това, което казват.
31. Желание за субективна преценка на личния потенциал на сътрудни-

ците.
32. Готовност да се даде възможност на другите хора да вземат свои соб-

ствени решения.
33. Възможност за решаване на конфликти и за намаляване на различията.
34. Способност да се работи ефективно в качеството на подчинен.
35. Търпимост към различния начин на живот на другите.
36. Разбиране на плуралистичната политика.
37. Готовност за включване в организационно и обществено планиране.
Описаните видове компетенции могат да се групират в четири основни 

групи: за осъществяване на самостоятелна дейност (в това число за действия 
в неопределени ситуации и за решаване на проблеми), за работа в екип, за 
осъществяване на управленска дейност и за устройване на личния живот. Към 
първата група се отнася способността и умението самостоятелно да се опре-
деля и достига своята значима цел. Към втората – способността и умението 
ефективно да се работи в интерес на общата цел, към третата – способността и 
умението да се координира дейността на другите, да се управлява (ръководи) 
и към четвъртата – способността и умението да се устрои личният живот в 
дадено социално обкръжение.

В рамките на европейския проект „Trends 2003: Progress towards the 
European Higher Education Area; Graz Declaration; Trends in Learning Structures in 
European Higher Education“, в работата по който взеха участие 5183 випускници 
и 998 професори от повече от 100 университета и 944 работодатели от 16 стра-
ни, подписали Болонската декларация, беше определен набор от компетенции, 
които трябва да бъдат резултат от университетското обучение. Той включва 
три категории компетенции: инструментални, междуличностни и системни.

Компетенциите – във фокуса на съвременното образование
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Инструментални компетенции:
Способност за анализ и синтез.
Способност за организация и планиране.
Базови общи знания.
Базови знания по професията.
Комуникативни навици.
Елементарни компютърни знания.
Навици за управление на информацията.
Способност за решаване на проблеми.
Способност за вземане на решения.
Междуличностни компетенции:
Способност за критика и самокритика.
Способност за работа в екип.
Междуличностни навици.
Способност за работа в интердисциплинарен екип.
Способност за взаимодействие с експерти от други предметни области.
Способност за възприемане на разнообразието и междукултурните раз-

личия.
Способност за работа в международен контекст.
Привързаност към етични ценности.
Системни компетенции:
Способност за прилагане знанието на практика.
Изследователски способности.
Способност за обучение.
Способност за адаптация към нови ситуации;
Способност за генериране на идеи.
Способност за лидерство.
Разбиране на културата и обичаите на другите страни.
Способност за самостоятелна работа.
Способност за разработка и управление на проекти.
Способност за инициативност и предприемачество.
Отговорност за качеството.
Воля за успех.
Всички те могат да се обобщят в няколко групи (по други критерии):
– интелектуални (за анализ и синтез);
– комуникативни (междуличностни);
– умение да се работи с информацията (не само владение на компютър-

ни информационни технологии);
– изследователски;
– рефлексивни (за анализ и разбиране на своите действия в различни 

ситуации, както и на особеностите на своята личност);
– предприемачески (бизнес-компетенции) и управленски.
Могат да се откроят и компетенции, свързани с решаването на пробле-

ми, с умението да се работи в екип и с умението да се учиш.
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В програмата „Ключови компетенции 2000“, разработена съвместно 

от Оксфордския и Кембриджския университет (Oxford Cambridge and RSA 
Examinations – OCR) е предложен набор от квалификационни характеристи-
ки (ключови компетенции) за училищата, колежите, работодателите и обра-
зователните центрове от всички типове и за студентите от всяка степен. Той 
включва следните групи умения [Кey skills 2000]:

1. За комуникация (за водене на дискусии, за илюстрация на устната реч, 
за подбор на необходимата информация, за попълване на различни докумен-
ти, за писане на есета и т.н.).

2. За операции с числа (за интерпретация на числова информация, за из-
вършване на изчисления и презентации на изводите и заключенията, за пред-
ставяне на информацията във формата на диаграми и графики, за използване 
на таблици при представяне на резултатите от разчетите).

3. За информационни технологии (за използване на компютъра за тър-
сене на необходимата информация или за реализация на проекти, за разра-
ботване на начини за решаване на проблеми, за създаване на таблици и графи-
ки, за написване на писма и отчети).

4. За работа с хора (как да се работи съвместно с другите при планиране 
и осъществяване на дейности, насочени към постигане на общи цели).

5. За усъвършенстване на способностите за обучение и повишаване на 
резултативността (имат отношение към развитието на кариерата и способно-
стите за по-успешно изпълнение на задачите, към организацията на личния 
живот, към постигането на прогрес и успешност в работата и живота).

6. За разрешаване на проблеми (необходими при възникването на про-
блеми от работен характер, за използване на различни методи за търсене на 
решения и за проверка на ефективността от тяхното използване).

В отговор на предизвикателствата, стоящи пред Европа в края на мина-
лия век (съхранение на демократичното открито общество, мултилингвизъм, 
мултикултура, нови изисквания на пазара на труда, икономически изменения 
и др.), Съветът на Европа определи пет основни компетенции, които „са необ-
ходими на младите европейци“ [Hutmacher W., р. 11]:

1. Политически и социални компетенции, способност да се поема от-
говорност, да се участва при вземане на групови решения, разрешаването на 
конфликти да не е прекалено рязко, да се участва в поддържане и подобряване 
на демократичните институции;

2. Умения, свързани с живота в едно мултикултурно общество. Да се 
контролират расизмът и ксенофобията. Образованието да „подготви” млади-
те хора за междукултурна компетентност, за приемане на различията, уваже-
ние към другите и способност да се живее с хора от други култури, езици и 
религии;

3. Умения, свързани с владеенето на майчиния език, на устната и писме-
ната комуникация, като особено важни за работата и социалния живот, като 
се наблегне на факта, че тези хора, които не ги притежават, са застрашени от 
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социално изключване. От изключително значение е и знаенето на повече от 
един език;

4. Умения, свързани с живота в информационното общество. Владее-
не на информационно-комуникационните технологии, разбиране на техните 
изисквания, силни и слаби страни и начините за критична оценка по отноше-
ние на информатизацията, медиите и рекламата;

5. Способност за учене през целия живот като основа за учене през це-
лия живот в контекста на две величини – професионален и социален живот.

През 2006 г. те бяха доразвити във формулираните осем ключови ком-
петентности, които трябва да формира ученето през целия живот [Key compe-
tences]:

1. Общуване на роден език – способността да се изразяват и интер-
претират схващания, мисли, чувства, факти и мнения, както в устна, така и 
в писмена форма и да се общува по подходящ и творчески начин във всички 
ситуации в обществения и културен живот, в образованието и обучението, по 
време на работа, в къщи и през свободното време.

2. Общуване на чужди езици – способността да се разбират, изразяват 
и интерпретират схващания, мисли, чувства, факти и мнения, както в устна, 
така и в писмена форма в различни обществени и културни ситуации според 
желанията или нуждите на всеки човек, както и езиково посредничество (пре-
вод) и разбиране на другите култури.

3. Математически умения и основни познания в областта на природните 
науки и технологиите – способността и желанието да се използват математи-
чески методи на мислене (логическо и пространствено мислене) и представя-
не (формули, модели, конструкции, графики, диаграми), способността и жела-
нието да се използват знания и методики, чрез които се обяснява природата, за 
да се поставят въпроси и дават отговори, основани на доказателствата.

4. Дигитални компетенции – включва увереното и критично използване 
на технологиите на информационното общество за работа, забавление и об-
щуване.

5. Умение за учене – способността да се постоянства в ученето, да се 
организира собственото учене, включително чрез ефективно управление на 
времето и информацията, както самостоятелно, така и в групи, разбиране на 
собствените нужди в учебния процес, откриване на наличните възможности 
и способности за преодоляване на пречките в него.

6. Социални и граждански компетенции – включват личните, между-
личностните и междукултурните компетенции и обхващат всички форми на 
поведение, които дават възможност на индивидите да участват по ефективен и 
съзидателен начин в обществения и трудовия живот на основата на познани-
ята за обществените и политически концепции и структури,

7. Инициативност и предприемачество – способността на индивида да 
превръща идеите в действия. Включва творчество, новаторство, поемане на 
рискове, както и способността да се планират и управляват проекти.
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8. Културна осъзнатост и творчески изяви – способността да се оцени 

важността на творческото изразяване на идеи, преживявания и чувства с раз-
нообразни средства, включително музика, сценични изкуства, литература и 
визуални изкуства.

Компетенциите са съставните елементи на всеки компетентностен мо-
дел, компетентностна рамка или компетентностен профил. Оценката на ни-
вата на тяхното владеене е пряко свързана с постигане на стандартите на тру-
довото изпълнение в организацията, както и с необходимостта от обучение, 
развитие и повишаване на квалификацията на сътрудниците, които трябва 
да постигнат съответните нива. Идентифицирането на набора от компетен-
ции може да послужи за създаването на компетентностен модел като съвкуп-
ност от компетенции, описващи желанoто поведениe, обвързанo с конкретни 
ценности, цели или конкретна култура, водещo до ефективно представяне и 
постигане на желани резултати. Необходимоста от създаването на такива ка-
чества (компетенции) всъщност е отговорът на образованието на предизви-
кателствата на съвременното общество, което се характеризира с все повече 
нарастваща сложност и динамизъм.
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КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПРОФИЛ  
НА ФРЕНСКИЯ УЧИТЕЛ

Светлозар П. Вацов

COMPETENCE PROFILE  
OF THE FRENCH TEACHER

Svetlozar P. Vatsov

ABSTRACT: The professional competence of the teacher is a term, which is made 
of multiple components: knowledge experience, versatile teaching technique, abil-
ity for finding the ultimate means for influencing the student in correspondence 
to his needs, psychophysical potential and interests, right for an aware choice of 
attitude, etc. The report analyses some concepts and views of French scholars 
about the professional competence and the created on their basis, by the Ministry 
of national education, competence profile of the French teacher.
КЕУWORDS: Knowledge, abilities, competencies, professional competence, com-
pe tence profile.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 295/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

В професията на учителя понастоящем настъпва важен преломен мо-
мент, породен от необходимостта от изместване на акцента от самия педагоги-
чески процес към личността на учителя и неговите професионални качества. 
Според много френски изследователи, занимаващи се с използването на ком-
петентностния подход в образованието, ако в края на 80-те години на XX век 
учителят е бил централна фигура в учебния процес, призвана да осъществи 
предаването на знанията и практическия опит на подрастващото поколение, 
както и на духовните ценности, културното наследство на нацията и етичните 
норми на обществото, то в началото на новия век той става все повече „рефлек-
сиращ практик“, способен за самостоятелно, творческо търсене на решения на 
проблемни ситуации, възникващи непрекъснато в образователния процес. По 
този начин той се превръща в генератор на общочовешките ценности като сво-
бода на мисълта, действие за благото на обществото, рефлексия; толерантност 
към другите народи и култури; естетика и духовност; широко използва мулти-
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медийните средства за обучение; разработва собствени педагогически и възпи-
тателни концепции, търси най-ефективните форми и методи на обучение.

Френските учени отбелязват раждането на такъв социален феномен 
като „новата професия“ на учителя. В частност Бернар Корню констатира че 
„ускоряването на темповете на развитие на обществото, преходът към инфор-
мационното общество и разширяването на мащабите на междукултурното 
взаимодействие доведе до кризa на съвременното образование във всички 
страни от световното образователно пространство. Днес именно учителят 
се намира в самия център на тези изменения: той ги преживява, предвижда, 
приспособява за целите на най-доброто им съответствие с изискванията на 
обществото.“ [Cornu B., р. 18]. Трудностите на професията на учителя описва 
и Жан Пиер Обин в книгата си „Учител – професия на бъдещето“: „Ние никога 
не трябва да забравяме, че преподаването е не само изкуство, но и тежка про-
фесия, доколкото за да бъдеш добър учител, не е достатъчно само призвание. 
Това е сложна професия, на която е необходимо да се учиш, да се учиш през 
целия си живот, тъй като е невъзможно изведнъж да се овладее цялото не-
обходимо майсторство, знания, умения и компетенции, необходими за ефек-
тивната му работа“ [Obin, J-P., р. 116]. Сложността на учителската професия 
в съвременното общество, в което според Ани Фейфан „училището вече не 
е онзи храм на знанията“, се заключава в това, че учителят трябва да намери 
компромис между изискванията на обществото, образователните програми и 
потребностите на самите ученици [Feyfant А.].

Професионалната компетентност на учителя е многостранно понятие, 
включващо в себе си множество компоненти: знания, опит, гъвкаво владеене 
на педагогическата технология, умение да се намерят оптимални средства за 
въздействие върху ученика с отчитане на неговите потребности, психофизи-
чески възможности и интереси, право на осъзнан избор на начин на дейност 
и поведение и т. н. Задачата за формирането на такъв род специалисти е при-
звана да осъществи системата на висшето образование. Централна фигура в 
образователния процес става учителят професионалист, способен да решава 
сложни педагогически и организационни задачи, постоянно възникващи пред 
него. Следователно, под „компетентност“ е логично да разбираме съвкупност-
та от всички знания, умения, навици, практически опит и личностни качества, 
които са необходими за решаване на професионалните задачи.

Едни от първите с професионалната компетентност на учителя се зани-
мават Реми Ганяр и Жан-Франсоа д’Ивернуа, които предполагат, че основният 
ѝ компонент е практическият опит. Развивайки гледната им точка, Пиер Бу-
мар [Вoumard P.] предлага за професионалист да се приеме този учител, който 
притежава необходимите знания и достатъчен опит за ефективното осъщест-
вяване на педагогическата дейност. По мнението на Фредерик Руфен компе-
тентността означава умело да се съчетават високото равнище на теоретични-
те знания, обезпечаващи ефективната дейност в определена сфера и богатия 
практически опит, необходим за постоянното усъвършенстване и професио-
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налния растеж. Както своевременно отбелязва Бернар Корню, професията на 
преподавателя никога не стои на едно място, намирайки се в постоянно дви-
жение и развитие. Затова би било неправилно да се оценява понятието компе-
тенция само от гледна точка на нейния познавателен компонент.

За много френски учени професонализмът на учителя е преди всичко 
синоним на креативност, която се разглежда като основна съставна част на 
педагогическото майсторство. В това отношение е интересен възгледът на 
Франсис Дебизе, според когото креативните способности на учителя и инте-
ресът на учениците предопределят на 70 % успеха на образователния процес, 
т.е „ако има мотивация и творчество, познавателните способности отстъпват 
на второстепенна позиция“ [Debyser F., p. 23]. Подобна концепция развива и 
Мишел Буарон [Boiron, M]. Според него професионалист е учителят, способен 
да увлече учениците със собствения си пример и неординарността на своята 
творческа личност.

Тези два подхода, представени в посочените работи, предизвикват опре-
делен интерес, доколкото за пръв път във френската педагогика като основна 
съставна част на професионалната компетентност те представят не само прак-
тическия опит, но и личностните качества на учителя. Това обаче не е достатъ-
чно, доколкото те могат да се разглеждат само като компоненти на педагоги-
ческото майсторство, но не и като единствена съставка на професионалната 
компетентност.

Оригинален подход към компетентността, основан на съвкупността от 
знания и умения на учителя, както и на неговите способности да мисли рацио-
нално, демонстрира Флорент Шеню [Chenu F.]. Той трактува професионалната 
компетенция на учителя не само като съвкупност от теоретични знания и опит, 
но и отдава на тази компетенция особено значение. За Шеню учителят прите-
жава, преди всичко, способност към рефлексия. В неговата концепция учите-
лят трябва да умее творчески да се отнася към учебния процес, да умее да пре-
осмисля и правилно да използва наследството от миналото, както и основните 
идеи на съвременните педагози новатори. Оригиналността на подхода на Шеню 
към въпроса за професионализма на френския учител се заключава в това, че не 
само осъзнава цялата многостранност на това понятие, но и невъзможността 
за неговото точно описание, подчертавайки същевременно такива неизменни 
негови компоненти като рефлексия, креативност, опит, приемственост.

Разглеждайки професионалната компетенция на учителя, Франсоа 
Мюлер дефинира следните нейни съставни части [http://francois.muller.free.fr]:

1) диагностична: способност да се анализират педагогическите ситуа-
ции, потребностите и възможностите на учениците;

2) професионална: умение да се разработват програми, форми и методи 
на работа;

3) обучаваща: възможност да се съпровожда ученика в процеса на обу-
чението, както и да се занимава със самообразование;

4) адитивна: осъществяване на контрол и оценяване на процеса на об-
учение;
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5) ориентираща: установяване на междупредметните връзки: учение – 

работа и училище – общество.
По този начин, съгласно концепцията на Шеню, компетентността на 

учителя се заключава изключително в неговите професионални качества, при 
това той не взема под внимание нито личностните характеристики на учителя, 
нито неговите възможности.

Андре Перети начертава графично определение на понятието професи-
онална компетенция на съвременния учител и на нейните компоненти. Пе-
рети определя 30 нейни основни съставки. Той подчертава, че качеството на 
работата на учителя може да бъде оценено само в неговото взаимодействие с 
обществото. Съгласно Перети „да забравите за това, че сте длъжни да рабо-
тите в колектив, значи да се сблъскате с опасности от три вида: преди всичко, 
показвате своята слабост пред проблемите на обществото. След това, се изо-
лирате и противопоставяте както на колектива на учениците, така и на обще-
ството като цяло. И, накрая, предава умението да се работи с другите. Учите-
лят никога не трябва да забравя, че не съществува педагогика без чувство за 
хумор, доверие и снизходителност“ [Peretti A., р. 26].

Според Перети учителят изпълнява множество разнообразни функции, 
обединявайки едновременно: методолог, организатор, вдъхновител, изпъл-
нител, потребител, практик, експериментатор, контрольор, консултант и екс-
перт. Всяка от тези функции той „натоварва“ с изпълнението на определени 
действия, както и с реализацията на неговите педагогически качества и спо-
собности. Учителят за него трябва да умее да се прояви като:

1) организатор: а) да управлява процеса на обучение; б) да създава учеб-
ни групи; в) да координира личностни взаимоотношения;

2) вдъхновител: а) да води след себе си и да обучава; б) да работи в екип; 
като направлява изследванията в него;

3) изпълнител: а) да разработва нови форми на работа; б) да обезпечава 
изпълнението на работата; в) да организира колективни мероприятия;

4) потребител: а) да прилага съвременни форми на работа; б) да изпол-
зва аудиовизуални средства и мултимедийни ресурси;

5) практик: а) да използва имащите в свое разпореждане ресурси; 6) да 
анализира практическата работа; в) да ръководи практическата работа;

6) експериментатор: а) да създава учебни ситуации; б) да наблюдава 
учениците; в) да апробира нови методики;

7) контрольор: а) да следи за изпълнението на работата; б) своевременно 
да съобщава за хода на работата; в) да обезпечава безопасността на децата;

8) консултант: а) да удовлетворява обществените потребности; б) да 
провежда персонални тренинги; в) да проверява резултатите от работата;

9) експерт: а) да изучава сложни въпроси; б) постоянно да повишава 
собствената си квалификация; в) да провежда консултации;

10) методолог: а) да поставя цели и задачи; б) да прави анализ на доку-
ментацията; в) да оказва методическа помощ.
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Продължавайки работата на А. Перети, Жером Девио характеризира 

учителя като рефлексиращ практик, който е придобил богат практически опит 
и способност свободно да мисли, рационално да действа в сложни, противоре-
чиви ситуации, като се адаптира сам и адаптира учениците към изискванията 
на постоянно развиващото се общество, оставайки при това пазител на об-
щочовешките нравствени и етически ценности. Той разглежда следните групи 
професионални компетентности на учителя [Deauvieau J.]:

1) теоретични знания по преподаваните дисциплини;
2) умения да предава своите знания;
3) рефлексивни способности;
4) възможности за самоанализ; 
5) стремеж към самообразование и самоусъвършенстване.
Подходът, предложен от Девио, намира продължение в работите на Да-

ниел Упер. Той обобщава компонентите на професионалните компетенции, 
описани от Девио, под названието „учен практик“, като обединява научните 
знания, методическите умения и педагогическото майсторство, което пред-
ставлява крачка напред в изследванията на проблема за професионалната 
компетентност на френския учител [Houpert D.].

Сумирайки представените концепции и възгледи на френските учени 
относно професионалната компетентност на френския учител, може да изтъ-
кнем следните нейни компоненти: знания, умения, навици, практически опит; 
аксиологични ценности: духовност, хуманизъм, образованост, висока обща 
култура, нравствени, етични, морални устои, гражданска отговорност, ува-
жение към околните и техните интереси, толерантност към другите народи и 
култури, любов към своята работа; признаване на знанията за висша ценност, 
способност за самообразование, креативност, способност за рефлексия.

Основните изисквания към личността на учителя се определят, преди 
всичко, от обществото, в което той се труди. Те се формират на основата на 
по-рано съществуващите и получили своето признание в новите условия изи-
сквания, както и отчитайки перспективите за развитие на обществото като 
цяло и на системата на образованието, в частност. Основните изисквания към 
личността на учителя и неговата работа са отразени на държавно равнище в 
официалния бюлетин на френското Министерство на националното образо-
вание от 4 януари 2007 г., както и в изискванията към випускниците на педа-
гогическите институти, публикувани на сайта на Министерството. Министер-
ството определя професионалната компетентност като „тези способности, 
знания, умения и практически навици, които са необходими за изпълнение 
на професионалната дейност в съответствие с изискванията на държавата и 
обществото“ [http://www.education.gouv.fr].

В бюлетина се подчертава водещата роля на учителя за формирането на 
всестранно образована и развита младеж, за гражданското възпитание и со-
циализацията на подрастващото поколение. Съвременното общество очаква 
от учителя не само високо равнище на знания и култура, но и поставя пред 
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неговата личност определени изисквания, които могат да бъдат групирани по 
следния начин:

1) мисия за образование: предполага наличие у учителя на солидна база 
знания, умения и майсторство в обучението;

2) мисия за възпитаване в духа на обществените ценности: наличие на 
висока духовност, нравствени и етични норми, устойчива система от ценно-
сти (справедливост, уважение към околните, толерантност към другите наро-
ди и култури; гражданска позиция, патриотизъм);

3) мисия за социализация на младежта, за нейната интеграция във всич-
ки сфери на жизнена дейност на обществото;

4) мисия за създаване на свободомислещо поколение, умеещо да действа 
самостоятелно и рационално във всякакви жизнени ситуации.

Базирайки се на изследванията на водещите френски учени, Висшият 
Съвет при Министерството на националното образование на Франция дава 
методически указания на висшите образователни учреждения за професио-
нално-педагогическа подготовка на бъдещите учители. Според тях професи-
оналната компетентност на френския учител има десет основни компонента:.

1) дисциплинарни и културологични компетенции;
2) езикова компетенция – грамотно владеене на речта и стилистически-

те похвати;
3) прогностична компетенция – умение да се създаде собствен модел 

на обучение, основаващ се на съществуващия практически опит, методически 
коректно да се провеждат занятията;

4) толерантност, еднакво отношение към всички участници в учебния 
процес, независимо от тяхната расова и религиозна принадлежност;

5) управленска компетенция;
6) гностична компетенция – умение обективно да се оценяват знанията 

и работата в екип; да се определят и поощряват неформалните лидери;
7) мултимедийна компетенция – умения рационално да се използват 

мултимедийните ресурси, компютърните технологии, Интернет;
8) комуникативна компетенция – умения да се изграждат междулич-

ностни отношения, да се работи в екип;
9) рефлексивна компетенция – способност за самоанализ, самообразо-

вание, склонност към иновации;
10) аксиологична компетенция – високо равнище на духовност, обща 

култура, нравствени, морални и етически норми, общочовешки ценности.
Като цяло компетентностният модел представлява достатъчно сложна 

многокомпонентна система, в която с отделните знания, умения и навици се 
съпоставят техните обекти, с критериите за практическа подготовка – кон-
кретни материализирани свидетелства, показателни за нейното равнище, а с 
личностните и професионални аспекти – данни от психологически тестове, 
анкети, събеседвания и др. Моделът може да бъде използван за идентифици-
ране на необходимостта от повишаване на подготовката и квалификацията на 
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педагогическите кадри. Това може да бъде направено като сравнение на инди-
видуалното ниво на компетентност с разработения обобщен компетентнос-
тен профил. Компетентностите, включени в компетентностния модел, трябва 
периодично да се актуализират чрез проучване на степента на влиянието им 
върху трудовото представяне.

В същото време е крайно любопитно да се разбере какво мислят за лич-
ността на учителя френските ученици. В докторската си работа, посветена 
на въпроса на професионализма на учителя, Стефани Лелу „рисува“ посред-
ством анкета сред ученици от няколко колежа портрета на „идеалния учител“. 
Анализирайки представените в изследването резултати, тя определя 5 основ-
ни критерия. От гледна точка на учениците идеалният учител [Leloup S.]:

1) умее да строи личностни отношения с тях, построени на основата на 
взаимното уважение;

2) притежава такива качества като доброжелателност, отзивчивост, 
съпреживяване, откритост, готовност за сътрудничество, чувство за хумор, 
отговорност, начетеност, ерудиция и т.н.;

3) грамотно и интересно организира занятията, задържа вниманието на 
класа по време на целия урок, поддържа дисциплината;

4) знае и обича своя предмет, способен е да ги заинтересува с него;
5) владее педагогическите технологии (стил на общуване, маниери на 

поведение, педагогически такт, ораторско майсторство и т.н.).
Може да се направи изводът, че за учениците ключовите характеристи-

ки на учителя са преди всичко неговите личностни качества и едва на второ 
място те поставят професионалните му умения и навици. Това следва да се 
има предвид при по-нататъшното разширяване и обогатяване на компетент-
ностния профил на учителя.
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ВЪЗПИТАНИЕТО В БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО 
ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ЕПОХИ

Снежа Н. Рачева

NURTURING BULGARIAN FAMILY  
IN DIFFERENT ERAS

Snezha N. Racheva

ABSTRACT: The following research is directed towards identifying the specific 
characteristics of the upbringing of children in different eras, including those in 
the Bulgarian family. Literary sources in the field of pedagogical theory have 
been researched, in which is examined the importance of the family as one of the 
factors in the process of the child’s socialization in the society. Attention is paid to 
the main reasons, affecting life in the family and their impact on the educational 
effect which the family has on the child.
KEYWORDS: upbringing, schooling, education, family, family environment, so-
cialization, kindergarten, school.

Семейството е един от най-важните и съществени по значимостта си 
фактори в процеса на възпитание и социализация на децата. Чрез него детето 
най-напред получава представи, модели и пример за културата и моралните 
ценности на обществото, етническата идентичност и религиозни вярвания и 
традиции на дадената общност, към която принадлежи то. Семейното възпи-
тание зависи от много фактори – социален статус, етническа определеност, 
образование, пълнота на семейството – брой на родителите, брой на поколе-
нията в семейството, роли на родителите.

За семейството като първата възпитаваща среда са правени доста из-
следвания и проучвания. Много автори, отдавайки съществено значение на 
семейството, проучват и разглеждат от най-различни аспекти и в най-разли-
чен формат (от строго научни, до съвсем популярни издания) неговата роля в 
процеса по социализация на детето. В този аспект могат да се посочат автори 
като Х.Гинът и неговата книга „Децата и ние“, в която на популярен език об-
съжда иначе съвсем сериозна тематика, С. Бънчева, която също проучва тази 
област от отношения в не едно от съчиненията си. В книгата „Семейна педаго-
гика“ проф. И. Иванов прави сложен и многопластов анализ на съвременна-
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та семейна среда в България и ясно обосновава значението на семейството в 
детското развитие. В книгата са посочени и някои от съществените пропуски 
и грешки във възпитанието н семейна среда, както и резултатите, до които во-
дят. Всичко това дава основание да се приеме, че възпитанието в семейството 
винаги е било предмет на сериозни проучвания поради особеното и съществе-
но значение за развитието на детето и по-специално за нормалното протичане 
на процеса по социализация.

В исторически план, възпитанието на детето е преминало през различ-
ни етапи и се е осъществявало по различен начин. В най-ранните периоди на 
човешкото развитие, въпреки липсата на достатъчно изчерпателни сведения в 
тази насока, може да се приеме, че грижа за децата е имала родовата община. 
За роля на семейството за социализацията на детето почти не може да се гово-
ри, защото едва ли не тя се е ограничавала само в биологичното създаване на 
децата. В тези общности децата са пораствали много бързо, което е следствие 
от суровата среда и начин на живот и не на последно място – от поведението 
на възрастните към тях. За детство в съвременния смисъл на това понятие, в 
тези общества не може да става дума. Според Л. Елконин „участието на детето 
в света на възрастните в началото на историческото развитие на човешкото 
общество е ставало чрез извършване на елементарни манипулативни действия 
с предметите на труда, които не са изисквали някакво по-специално обучение 
за действие с тях и постепенно преминаване към необходимост от приобща-
ване към света на големите“. В това основно се е изразявало и обучението на 
малките индивиди – в умения за манипулация с основните предмети /оръдия 
на труда/, които са им давали възможност да оцеляват в средата. (Ельконин, 
Д.Б. Психология на играта. Народна просвета, С.,1984). Това е първопричината 
за създаването на играчките като умалени модели на оръдията на труда. В този 
ранен период от човешкото развитие поведенческите процеси са се развивали 
на основата на подражанието на поведението на възрастните. Именно подра-
жанието (първоначално неосъзнато, а с напредването на възрастта и по-осъз-
нато) и установяването въз основа на личния опит на полезните за процеса по 
социализация в обществото постъпки, стоят в основата на появата и на оби-
чаят като специфична форма на правила за поведение в определено общество. 
Съблюдаването на обичаите е било основен способ за социализация на един 
индивид в дадена среда. Детството като специфичен етап от човешкото разви-
тие, като осъзнато и формулирано понятие, се появява доста късно в развитие-
то на човешката цивилизация: с развитието и усложняването на обществения 
начин на живот, научните и техническите открития, възрастовото и половото 
различие в трудовата дейност, та чак до обществените различия. Адаптацията 
и социализацията на малкия човек в сложния свят на възрастните се усложня-
ва, а вследствие на това периода на съзряване постепенно става по-дълъг.

В раннохристиянския период и Средновековието детското развитие е 
било равно на порастването, като разделяне почти няма. Доста по-късно става 
отделянето на тези понятия, но детето все още е без права. То не е субект в 
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човешките взаимоотношения, обект на родителските амбиции. В западното 
общество отговорността за възпитанието е прехвърляна на манастири, частни 
учители, пансиони, дойки. В 18век се говори за развитие на детската духов-
ност, но под абсолютния контрол на родителите.

В селския патриархален тип семейство ролята на бащата е издигната на 
пиедестал, той е главната, водеща фигура в този тип семейство, защото е носел 
отговорността за отхранването на семейството, за неговото място в общество-
то. Бащата е този, който определя, решава какво и как се случва с поколението 
на семейството, а майката има задачата да отгледа и възпита поколението. Но 
има и нещо немаловажно в ролята на жената. Тя е носителка на традициите, 
нравите и обичаите в семейството. Майката е тази, която съхранява и пре-
дава натрупания културен опит. Бащата образно казано е главата, моторът в 
патриархалното семейство, а майката е мозъкът, който съхранява и предава 
на децата си целия опит и културни ценности, натрупани през поколенията. 
Това не означава, че патриархалният начин на живот не е съдържал стремежа 
на хората към знания и просвета. Този стремеж е главното, водещото начало в 
човешкия прогрес и развитие.

В съвременното общество се срещат райони, където обществото още 
приема оня модел за семейство, при който ясно са диференцирани ролите 
на бащата и майката. В много страни, към които се причислява и България, 
функциите на тези две роли значително се размиват, а в известна степен някои 
функции се припокриват /грижата за издръжката на семейството не е само 
ангажимент на бащата, но и на майката/. Нещо повече, наблюдават се тенден-
ции, в някои страни да се определят и да се вменят на бащата функции, които 
са били присъщи основно на майката. Тези процеси се съпътстват и с промяна 
в позицията на детето в семейството. То вече не е обект в процесите на социа-
лизация, възпитание и образование, а активен субект, със своите интереси, 
интелект и възрастови особености.

Ж. Пиаже определя детското развитие в съвременността като „преход 
от зависимост на детето от възрастните, към взаимодействие и сътрудничест-
во“ (Пиаже, Ж. Избрание психологические труди. Просвещение, М.,1969). 
Отношенията преминават от неравностойни към равностойни. Огромна въз-
питателна роля, според него имат правилата, наказанията и поощренията. Л. 
Колберг доразвива теорията на Пиаже, като определя „възпитанието и разви-
тието на детето не само като усвояване на правилата, моделите на даденото 
общество, а е многостранен интеркултурен процес“. И още повече Р. Селман 
формулира социалната роля на детето: „Трябва да се развива умението да се 
отнася към себе си и другите субективно, еднакво отношение към собствените 
си и действията на другите“.

Ш. Амонашвили говори за педагогика на „сътрудничеството между ДГ 
/училище/ и семейство за осигуряване на всяко дете равен достъп и възмож-
ност за достигане и разкриване на потенциала си в развитието чрез самораз-
витие“ (Амонашвили Ш. А. Здравейте деца! Как сте деца?, М. С.1989).

Снежа Н. Рачева
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Периодът на развитие на българското образование до- и след 1878 го-

дина се характеризира с това, че то е подчинено на степента на развитие на 
обществото и на неговите потребности. Килийните училища се зараждат в ма-
настирите и имат задача да образоват бъдещите свещеници и монаси. Посте-
пенно те започват да удовлетворяват до известна степен стремежа към знания 
и на обикновените хора. Прогресивните идеи в образованието ни се зараж-
дат в годините на просвещението. С развитието на търговията с други народи 
постепенно навлизат нови, съвременни идеи за развитие на образованието и 
у нас. Необходимостта от ново образование е предизвикана както от вечния 
стремеж на човека към знания, просвета, така и от развитието на търговията, 
от увеличаващия се международен културен обмен, от прогресивните научни 
и икономически открития, от потребността към по-добър живот. Върху про-
цеса по издигане на възпитанието и образованието на ново, по-високо ниво, 
влияние оказват външни и вътрешни фактори. Към първата група могат да 
се причислят чуждестранните търговци и изследователи, посещаващи нашите 
земи, политици от други страни, писатели, пътешественици или обикновени 
хора преминали през земите ни. Другата група са вътрешните фактори. В нея 
могат да се включат младите хора изучили се в чужбина, които се завръщат тук 
и практически прилагат наученото, в т.ч. и в областта на педагогиката, някои 
български просветители, които са посетили различни страни и са се запозна-
ли с различните културни, възпитателно-образователни идеи оказващи влия-
ние върху детското развитие.

Семейното възпитание в този период е по-скоро патриархално-назида-
телно. На детето в семейството се гледа като на още една работна ръка, осо-
бено в селските семейства. Не са от голяма важност детските потребности и 
развитие, а израстването на детето и превръщането му в работник на нивите, 
като пастир на стадото в селата, калфа в занаятчийската работилница в града. 
Много малко родители са се съобразявали и интересували от индивидуалните 
заложби и интереси на децата. Момчето се ражда и отглежда, за да оре нивите, 
а момичето да е отмяна и помощник в домакинската работа и отглеждането 
на по-малките деца в семейството. Най-важното за семействата с момичета е 
било като им дойде времето да ги задомят в добро семейство. Това звучи малко 
като да се оттърват от още едно гърло, което яде хляба в къщата, но за жалост 
е било най-важното за едно младо момиче. Образованието в тези семейства е 
от второстепенно значение – колкото да могат да четат, да смятат и да пишат. 
Децата от селските семейства са ходели на училище, докато излезе кърската 
работа. Единици са били семействата с възможност за добро образование на 
децата им и имащи прогресивни идеи за тяхното развитие. Тези деца са полу-
чавали добро образование в чужбина. Казаното по-горе не е омаловажаване 
на семейните ценности и култура от този период или принизяването им. Ин-
тересът на тогавашното селско семейство е обусловен от много фактори – на-
чина на живот, икономическите възможности на родителите, от степента на 
развитие на всички сфери на живота и не на последно място – от държавното 
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устройство в отделните периоди. В българското семейство жаждата за знания 
и любовта към науката никога не е угасвала. Просто общественото устройство 
и всички останали социални фактори само ги поставят някъде по-назад в при-
оритетите на хората. Необходимо е било малко, за да избуят отново с огромна 
сила. Това става в периода на просвещението. През периода на Възраждането 
се появяват първите публикации за семейното възпитание на децата. Любен 
Каравелов, Васил Друмев и други педагогически мислители разглеждат семей-
ството като основен възпитателен фактор. В свои статии Каравелов и Друмев 
посочват ролята на семейството в процеса на възпитанието и изискванията, 
на каито трябва да отговарят родителите, за да изпълняват успешно тази роля 
[3, 78 – 81; 4, 162 – 163]. С. Въчева изтъква, че В. Друмев в системата на семей-
ното възпитание особено внимание поставя на нравственото, умственото и 
физическото възпитание [5, 181]. По-това време се утвърждава нова форма за 
повишаване на педагогическата култура на родителите – сказката. Възрожден-
ският учител Добри Войников е загрижен не само неговите ученици да усвоят 
знания по различни предмети, но и да получат по-добро възпитание. Затова 
всяка неделя той организира сказки за учениците и техните родители, в които 
разглежда въпроси на възпитанието [6, 24].

Постепенно прогресивните идеи в образованието започват да навлизат 
и да интересуват все повече и селските семейства и тези с по-малки финансови 
възможности, като следствие от прогреса в развитието на обществото, ико-
номиката, културата, индустриализацията, жаждата за по-добър живот и т.н. 
Семействата започват да дават мило и драго за образованието поне на едно от 
децата в семейството. Тези процеси довеждат до промяна в ценностната сис-
тема и културата на българското семейство като цяло и в назряване на необхо-
димост от систематизирано и програмирано обучение и възпитание на децата 
от най-ранна детска възраст. Ролята на образователните институции нараства, 
а заедно с това положителното отношение на семейството към детската гради-
на и училището. Те добиват значението на важен фактор във възпитанието и 
образованието на децата.

След Руско-турската война се създават условия за развитие на учебното 
дело в България. Разпространението на педагогическа литература довежда до 
повишаване на педагогическата култура на родителите. Всичко това се отразя-
ва на качеството на семейното възпитание.

През периода между двете световни войни започва бурно развитие на 
образователното дело. Правят се проучвания и преводи на научни трудове и 
статии, касаещи както различни страни на образованието, методиката на пре-
подаване, планирането, и др., така и отнасящи се до семейното възпитание и 
необходимостта от връзка между семейството и обучението и възпитанието в 
училищата. Българските педагози от този период в лицето на проф. Д-р Д. Ка-
царов…задълбочено проучват трудовете на великите европейски педагози и 
пречупвайки ги през българската действителност и назрялата нужда от систе-
матизирана педагогика в страната, градят основите на съвременната педагоги-
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ческа теория. Техните трудове, поставени в днешните условия, звучат съвсем 
съвременно и актуално. По това време започват да се издават педагогически 
списания, целящи не само развитие на българското образование, чрез статии 
на педагози и учени от страната и развити в това отношение страни от Европа 
и Америка за споделяне и прилагане на добри практики и в училищното, и в 
семейното възпитание. Набляга се на необходимост от връзка между училище 
и семейство. Тази връзка се осъществява чрез форми на взаимна работа като: 
родителски срещи, клубове и кръжоци за родители, сдружения, така и посе-
щения на учителя в дома на всяко дете. Там той ще се запознае с атмосферата 
и средата в дома, с всички членове на семейството, спокойно ще разговаря с 
родителите и т.н. детето ще е наясно, че всичко, което се случва в училище-
то и детската градина ще стигне до родителите му. Освен това се набляга на 
привличането на родителите в образователните институции не само на роди-
телски срещи, но и на вечеринки, кръжоци, забави и др., които биха спомогна-
ли за педагогическото образоване на родителите. В предговора на сборника 
„Нови пътища за резултатно обучение“(3 – 5), професор доктор Д. Т. Кацаров 
казва: “…обучението е цялостен процес и само в цялост то дава желани резул-
тати“. Той подчертава, че за да е резултатно всяко обучение и възпитание, то 
трябва да задоволява нуждите на детето.

В проучената педагогическа литература българските педагози изтъкват, 
че семейството е първото място, където се решава съдбата на младия човек. 
Бащата действа с внушаващата сила на своя авторитет, а силата на майката е 
в любовта.

Подчертани са настъпилите неблагоприятни въздействия на семейната 
среда върху детето в различните български съсловия от този период. В ра-
ботническите семейства децата често са свидетели на лоши сцени, в богати-
те семейства грижата за децата е прехвърлена на гувернантки, слуги, частни 
учители, а родителите се занимават със задоволяване на потребността си от 
удоволствия. В селските семейства също се наблюдава започналият процес 
на разложение на духовните и семейни ценности, заменени от пиянство, из-
мама, безверие. Децата и от трите съсловия, не намирайки у дома радост и 
сигурност, започват да я търсят другаде – на улицата, което е пагубно за тях. 
Следователно добрият живот на възрастните във всичките му измерения ще 
създаде добро възпитание у детето. За това освен подобряване на икономи-
ческите и социални измерения на живота трябва да се подобри и промени 
възпитанието на родителите, но, което е много важно, това трябва да започне 
още от училището – подготовката на младите хора за ролята им на бъдещи 
родители. Изтъкват се много добри практики в тази насока от държави като 
Англия, Полша, Белгия, Германия, Америка, Русия и др. Всички проучвания и 
опит определят един извод, че семейното възпитание, като първи и най-важен 
фактор във възпитанието на детето ще даде добри резултати само в единство с 
детската градина и училището. Учителят не може да заеме и замени ролята на 
семейството във възпитанието на децата. Неговата роля идва в по-късен етап 
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от развитието на детето, но тя е от съвсем различна величина и значение и в 
единство със семейството, възпитателният процес ще е цялостен, всеобхватен 
и полезен.

В периода на тоталитарната държава българското семейство отдаваше 
много голямо значение на възпитанието и обучението на своите деца. Се-
мейните ценности се променят в посока на стремеж към прогрес, бягане от 
патриархалното заробващо отношение към децата, желание за нови знания. 
Стремежът към по-високо образование достигна до там, че се мотивираше в 
отделни случаи от съвсем различна цел – децата да се развиват и образоват, 
за да избягат от тежък физически труд. Независимо от това, и в този период 
изконният стремеж на българите към знания и високо образование е довел не 
само до голям брой високообразовани хора, но и до непрекъснато развитие 
на науката, до постигане на немалко научни открития единствено с български 
адрес.

Въпреки казаното, следва да се отбележи и една от отрицателните харак-
теристики на възпитателно-образователните процеси в този период. Тотали-
тарната държава се стреми да поеме всички функции в обществото, особено 
осъществяването на пряк и непосредствен контрол върху всички сфери от 
живота, по обществен модел, определен от самата нея (управлявана от една 
партия). Така държавата възложи на образователните институции функции, 
присъщи единствено и основно на семейството. В резултат от този възпита-
телен модел, постепенно отговорността на родителите за възпитанието и об-
разованието на децата започна да намалява и почти изчезна, като за сметка 
на това се прехвърли основно на образователните институции. Липсата на 
ангажименти от страна на родителите извън битовите, доведе и до обществе-
ни очаквания от учителите, каквито те обективно няма как да обезпечат – да 
заместят във възпитанието на децата самите родители. Нещо повече, достигна 
се до там, че след като резултатите съвсем закономерно доведоха до отклоне-
ния във възпитаността на подрастващите, въпреки че причината бе повече от 
известна, отговорност се търсеше основно от педагозите, което все повече во-
деше и до силно негативно отношение на голяма част от обществото към тях и 
девалвация на самата професия. Именно тази негативна страна на тоталитар-
ното възпитание и образование стои в основата на съвременните проблеми, 
касаещи социализацията на децата и връзката между семейството и образова-
телните институции. В последвалия период на преход към демократични про-
мени, всичко това доведе до немалко негативни последици и до задълбочаване 
на тези отклонения от нормалното развитие на процесите по социализация на 
децата. Този проблем се оказа доста по-съществен след 1989 г., понеже общест-
вените промени касаят основите, върху които се изгражда обществото – ико-
номически и политически, следващите ги реформи в областта на науката, ин-
формационните технологии, производството и не на последно място – самото 
образование. Анализът на данните, разкриващи възпитателните цели, които 
си поставят съвременните родители, свързани с  качествата и способностите, 
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които биха искали да усвоят техните деца, позволява те да бъдат групирани 
в следните области: компетентност в познавателната и практико-приложната 
дейност; способност на детето за творчество; социализация на детето и раз-
витие на уменията му да взаимодейства с другите и саморегулация, насочена 
към способността му да си поставя цели, да планира поведението си и да тър-
си способи за тяхното постигане [ 8,  152 – 153].Изискванията към адаптив-
ността на децата към околния свят значително нарасна, а в действителност 
факторите, които оказват позитивно влияние в този процес – училището и 
семейството, не въздействат пълноценно. Това наложи да се търсят причините 
за недобрите резултати, в т.ч. и като се проучва българският и чуждестранния 
опит и добри практики.

В заключение ще кажа, че след направените проучвания на педагогиче-
ска литература от различни периоди от развитието на образованието в Бъл-
гария става ясно, че когато страната е преживявала кризи и политически и 
икономически, обвиненията са във възпитаването на гражданите и. Всички 
днес говорят „загрижено“за лошото възпитание на децата, за което единстве-
но виновни са учителите и образователната система. Лесно е да се прехвър-
лят обвинения върху учителите, но не е учудващо или ново. Така е било и в 
епохата между двете световни войни, поради това ще цитирам професор д-р 
Д. Кацаров – „Всеки момент от развитието на детето, от утробния период до 
съзряването, е толкова важен, колкото всеки следващ и пропуснатото в един 
период води до празнота, загуба в развитието. За това и родители, и учители 
трябва да подхождат към детето с безкрайна любов и грижа и да дават на дете-
то във всеки момент, това, което му е необходимо“(сп. „Дом и училище“, кн.1, 
„ За детската възраст“, С, 1930).

Проучвайки българската педагогическата мисъл по отношение на се-
мейното възпитание от миналото, ние българските педагози и родители тряб-
ва да се поучим и ползваме добрите и полезни практики, пречупвайки ги през 
съвременните нужди в името на нашето бъдеще – децата.
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АСПЕКТИ НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА  
МЕЖДУ ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕТO

Снежана Г. Въчева

ASPECTS OF THE CONTINUITY IN THE TRANSITION 
FROM KINDERGARTEN TO SCHOOL

Snezhana G. Vacheva

ABSTRACT: This report addresses the question of continuity between the kin-
dergarten and the school. Indicated various directions for its implementation – 
continuity in the education content; continuity in the education principles; conti-
nuity in the organization of the education forms and continuity in the education 
methods.
KEYWORDS: continuity, content, principles, methods, forms.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 298/ 12.03.2015 г. от 
параграф Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Реформите в образованието поставят отново проблема за приемстве-
ността на преден план. Успешното развитие и формирането на личността на 
детето се обуславя от качеството на учебно-възпитателната дейност в раз-
личните образователни степени. Успеваемостта на децата в начален етап на 
основна образователна степен зависи от готовността на децата за училищно 
обучение и приемствеността между детската градина и училище. Затова в пси-
холого-педагогическата литература готовността за училище се разглежда в 
контекст с понятието приемственост. Във връзка с това съществуват различни 
подходи за разкриване на същността на приемствеността.

Т. Бабаева разглежда приемствеността между детската градина и учи-
лището като съдържателна двустранна връзка, предполагаща, от една страна, 
насоченост на възпитателно-образователната работа в детската градина към 
изискванията на съвременното училище, които то предявява към учениците 
в училище.

От друга страна, спазването на приемствеността от страна на училище-
то се състои в използването на това, което децата са придобили в детската 
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градина, опора на учителя на знанията, уменията, навиците и опита на децата 
и активното му прилагане в учебно-възпитателния процес [1, 201].

А. В. Запорожец посочва, че под приемственост следва да се разбира 
вътрешната органична връзка между общото физическо и духовно разви-
тие на децата на границата между предучилищното и училищното детство, и 
вътрешната подготовка за преход от една степен на развитие към друга. Из-
хождайки от това, Л. Н. Вахрушева изтъква, че приемствеността може да бъде 
охарактеризирана с две взаимносвързани страни: от страна на динамиката на 
процеса на развитие на децата и от страна на организацията и осъществяване-
то на самия педагогически процес.

В тази връзка е необходимо да се разгледат изискванията към развитие-
то на децата, постъпващи в първи клас, които съответстват на показателите за 
училищна готовност. Това са показатели, свързани с интелектуалното, физи-
ческото, нравственото, естетическото, социалното, волевото и емоционалното 
развитие на децата.

Елка Петрова посочва, че пълноценното използване на възрастовия по-
тенциал при решаването на задачите на цялостното развитие на личността из-
исква нов подход при разработването на проблема за приемствеността – ком-
плексен подход. При неговото прилагане акцентите трябва да се поставят върху:

– развитието на общите умствени способности и в единство с тях – на 
конкретните лингвистични, математически, изобразителни, двига-
телни и др., свързани с личностните качества и развитието на дей-
ността;

– усвояването на някои общоучебни умения, развитието на елементите 
на учебната дейност до постъпването на детето в училище;

– личностната готовност за училище;
– осъзнаването на познавателните потребности и развитието на учеб-

ната дейност като общественополезен труд;
– специалната подготовка за училище [5, 4].
Важен аспект на приемствеността между детската градина и училището 

е организацията и осъществяването на самия педагогически процес в детска-
та градина и училището. В резултат на това преходът към новите училищни 
условия се осъществява по-безболезнено и успешно. Приемствеността се осъ-
ществява в следните направления:

– приемственост в съдържанието на възпитание и обучение;
– приемственост в принципите на възпитание и обучение;
– приемственост във формите за организиране на възпитание и обучение;
– приемственост в методите на възпитание и обучение.
В предучилищното заведение се осъществява целенасочена дейност за 

установяване на приемственост с училището в съдържанието на възпитание-
то. Детската градина създава условия за осъществяването на задачите на нрав-
ственото, физическото, умственото, естетическото и трудовото възпитание на 
децата. Формирането на култура на поведение у детето е сложен и продължи-
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телен процес. Важна роля за моралното развитие на децата в детската градина 
имат организираните дейности – игра, обучение и труд. В училището продъл-
жава работата по формиране на нравствено съзнание, поведение и качества у 
учениците.

Целта на физическото възпитание на децата в детската градина и учили-
щето се конкретизира в редица задачи: подобряване на здравословното със-
тояние на детето; закаляване на детския организъм; повишаване на неговата 
издръжливост и работоспособност; хармонично физическо и нервно-психи-
ческо развитие; развитие на моториката; формиране на културно-хигиенич-
ни навици и привички за спазването на правилата на личната хигиена; на 
двигателни умения; на физически качества у децата; възпитаване на интерес 
и желание да се занимават с двигателни дейности. В тази връзка Ч. Сотиров 
разглежда двигателната подготовка на децата за училище в „система със свои 
компоненти“, която посредством своите функции осигурява „необходимото 
ниво на двигателна и социално-личностна подготовка за безпроблемен преход 
на детето в новите социално-педагогически условия на училището“ [6].

Успешното обучение на децата в училището зависи от наличието на дос-
татъчен обем от овладени и осмислени от децата знания за обкръжаващия ги 
свят, от равнището на мисловната и познавателната им дейност, от степента 
на сформираност на елементите на учебната дейност и др. Затова важен аспект 
на възпитанието на децата в детската градина е умственото възпитание. На 
негова основа в първи клас се решават по-сложни задачи – ограмотяването на 
децата, овладяването на техниката на четене и др.

Училището създава условия и за по-нататъшното естетическо развитие 
на децата, като се решават следните задачи: развитие на естетическите въз-
приятия, представи, чувства на децата: развитие на художествено-творчески-
те способности; възпитаване на усет към красотата в околния свят и др.

Между двете образователни степени съществува приемственост и по 
отношение на трудовото възпитание. Периодът на начален етап на образова-
ние е благоприятен за трудовото развитие на учениците. Неговият успех също 
зависи от качеството на трудовото възпитание, реализирано в предучилищ-
ното детство.

Целите на възпитанието в детската градина и училишето включват и 
други задачи: екологическо, гражданско, интеркултурно възпитание. Прием-
ствеността между детската градина и училището се осъществява както в съ-
държанието на възпитанието, така и в методите и организационните форми 
на възпитанието. Успешното им прилагане зависи от педагогическото май-
сторство на учителя и индивидуалните и възрастови особености на децата.

Важно направление на приемствеността между детската градина и учи-
лището е съдържанието на обучението. В тази връзка се реализира прием-
ственост в държавните стандарти за предучилищно и начално образование, 
в учебните планове, програми и програмни системи. Особено важно е да се 
осъществява приемственост не само в съдържанието, но и в структурата на 
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учебното съдържание. Това не означава, че трябва да се внася съдържание от 
начален етап на образование в детската градина. Усложняването на учебното 
съдържание ще води до редица слабости:

а) отнема възможности за провеждане на дейности, които са необходи-
ми и полезни за децата от предучилищна възраст;

б) формира негативно отношение към учебната дейност в първи клас;
в) формира неправилни умения и навици за писане и четене [2, 101].
Приемствеността между детската градина и училището се реализира и 

по линия на принципите и методите на обучение. В процеса на обучение в две-
те образователни степени се използват общи методи и принципи на обучение. 
Учителите осъществяват своеобразно съчетаване на методите и принципите на 
обучение в детската градина и начален етап на основна образователна степен.

Според Т. Бабаева условие за приемствеността в методите на обучение е 
единството на насочеността им към обезпечаване на съзнателно, трайно усво-
яване на знанията, уменията и навиците, развитие на умствените способности 
и творческата активност на децата както в училище, така и в детската градина 
[1, 204].

Приемствеността между детската градина и училището се проявява и 
във формите за организиране на обучението. Между урока и педагогическата 
ситуация съществуват различия, но и общи черти – учебен материал, използ-
ване на методи и похвати, пряко ръководство от страна на учителя и др. Об-
щите черти създават условия за реализация на приемствеността в организа-
ционните форми на обучение.

Съгласно А. Карелина на съвременния етап понятието приемственост 
включва в себе си следните характеристики: интегративни (взаимопрониква-
не на целите, съдържанието, ценностите, технологиите), емоционални (при-
оритет на положителните емоции в процеса на обучението, възпитанието и 
развитието), дейностни (връзка между водещите видове дейности), съдържа-
телни (приемственост между знанията за околния свят и способите на позна-
ние), комуникативни (развитие на диалогичните способи на познание, култу-
ра на общуването) [3, 68].

Важно условие за осъществяването на приемствеността между детската 
градина и училището е осигуряването на по-голям обхват на децата от преду-
чилищните възпитателни заведения. Ал. Маджаров смята, че за приемственост 
между детска градина и начално училище може да се говори само в общество, 
в което всички деца, подлежащи на обучение, са обхванати в училище и дос-
татъчно е развита мрежата на предучилищни възпитателни заведения [4, 99].

С въвеждането на задължителна предучилищна подготовка – отначало 
за 6-годишните деца, а по-късно и за 5-годишните деца, в България се постигна 
голям обхват на децата от тези възрастови групи. По този начин се създават 
равни стартови възможности за обучението в училище. Задължителната пре-
дучилищна подготовка осигурява посещаемост на предучилищните учебни за-
ведения на децата от малцинствата. В продължение на две години те имат въз-
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можност в детското учреждение да овладяват българския език. През послед-
ните години значително нарастна броят на децата, посещаващи подготвителни 
групи към детските градини, обединените детски заведения и училищата.

Установяването на по-тясна приемственост между детската градина и 
училището зависи от разнообразните форми на взаимодействие между тях. 
Приемствеността между детската градина и училището съдейства за успешна 
адаптация на децата към новите социални условия в училище и повишава ка-
чеството на познавателната дейност на децата.
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МИСЛОВНИТЕ КАРТИ В ОБУЧЕНИЕТО  
ПО ДИСЦИПЛИНАТА ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА  

В 3.–4. КЛАС
Снежана Лазарова

MIND MAP IN TEACHING MAN AND NATURE  
IN 3.–4. CLASS

Snezhana Lazarova

ABSTRACT: Mind maps are one of the innovations in education that allow for 
visualization and mapping information. They contribute to easier understand-
ing, understanding and retention of learning content. The article presented ideas 
to use mental maps classes in man and nature in elementary schools.
KEYWORDS: mind map, visualization, teaching, primary school.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 298/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Промените, които настъпват в обществения живот, налагат промени и 
в сферата на образованието. Динамично променящото се съдържание и при-
оритети в различните научни области, изискват нови образователни подходи, 
чрез които учащите да се ориентират в огромния поток информация, да могат 
да отделят главното от второстепенното, да откриват връзки и закономернос-
ти между обекти, явления, процеси, да обобщават и систематизират. Възниква 
необходимост от използване на нови методи за обучението на учениците и в 
последните години все по-голям приоритет имат активните и интерактивните 
методи. Според Ж. Пиаже „подборът на методите в образователния процес 
трябва да бъде не само адекватен на интелектуалното развитие на учениците, 
но и да подпомага за систематизирането на знанията“ [1; 117].

Учебният предмет „Човекът и природата“ в трети и четвърти клас е част 
от задължителната подготовка на учениците в началния етап на основната 
степен на образование. Целта на обучението по този учебния предмет е „да 
се задоволи потребността на децата от знания за заобикалящата ги природна 
среда“ [6]. Той включва знания от различни научни области – биология, еколо-
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гия, химия, физика, свързани с основни характеристики на телата и вещества-
та, техните свойства и употребата им; разпространението и значението на въз-
духа и водата; основните жизнените процеси на организмите; разнообразието 
им и групирането им по определени признаци; връзката на живите организми 
и средата на живот и приспособленията им за живот в нея; органите на човеш-
кото тяло; Земята като планета от Слънчевата система; движението на телата 
и организмите и използването на различни видове енергия; необходимостта 
от опазване на природата.

Освен придобиване на знания у учениците е необходимо да се формират 
и редица познавателни и практически умения като разпознаване, сравнение, 
измерване, дефиниране, използване на различни източници на информация, 
групиране по определен признак, поставяне на проблеми, формулиране на из-
води и заключения и др.

Обучението по човекът и природата е необходимо да съдейства за раз-
виване и на комуникационни умения чрез използване на различни вербални, 
писмени, таблични, символни и графични форми на представяне на инфор-
мация, и на интелектуалните способности на ученика – да мисли логически, 
да проявява творчество и да взема решения, необходими за живота в бързо 
променящо се високотехнологично общество.

Всичко това спомага цялостното развитие на личността на ученика, но 
придобиването на посочените знания и умения са обвързани с терминология, 
която е понякога е трудно разбираема от учащите. Това налага необходимост-
та от използване на разнообразни методи, които да подпомогнат усвояването 
на сложните и абстрактни за учениците понятия. Методи, които да улеснят 
малките ученици при анализирането, синтезирането, обобщаването на ин-
формацията, разкриването на причинно-следствените връзки. Една такава 
възможност се открива чрез използването на мисловните карти в процеса на 
обучението. Според техния създател психологът Т. Бюзън те са „универсален 
инструмент за развитие на умствените способности на всеки човек“ [2].

Мисловните карти (от англ. mind map означава „интелектуални карти“, 
„карти на знанието“) са удобен начин за изобразяване процеса на общото сис-
темно мислене с помощта на схема. Те са съвременен, ефективен инструмент 
за организиране, структуриране на информация и нейното представяне във 
визуална форма [4; 91]. Те дават възможност информацията по изучаваната 
тема да се представи графично като съвкупност от думи, образи, символи, а 
използването на различни цветове и шрифтове увеличава възможностите за 
запаметяване, обогатява представите, доставя естетическо удоволствие. По 
този начин понятията се усвояват по-лесно, разкриват се връзките между тях, 
а изучаваният материал се представя като единно цяло, което може да се види 
с „един поглед“ [7]. Това е така, защото информацията се възприема цялостно 
чрез двете полукълба на главния мозък: лявото полукълбо – възприема думи-
те, символите, а дясното – образите, цветовете (фиг. № 1).

Мисловните карти в обучението по дисциплината човекът и природата ...
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Фиг. № 1

Затова от особена важност е начинът на създаване на мисловните кар-
ти. Т. Бюзан е разработил правила, които е препоръчително да се спазват при 
тяхното изготвяне. Важно е ключовата дума /основното понятие/началният 
образ да е в центъра на листа и от него да излизат разклонения в различни 
страни – това са главните раздели в картата. Те могат да бъдат с различен цвят 
и дебелина, в зависимост от тяхната значимост. Тези разклонения са свърза-
ни с основното понятие и могат да обозначат свойства, асоциации, аспекти 
и др. Те имат и подразклонения, свързани с ключови думи. За целта могат да 
се използват рисунки, снимки. С помощта на стрелки могат да се показват и 
връзките между различни обекти, процеси.

Според В. Гюрова и В. Божилова при изработването на мисловните кар-
ти няма правилни и неправилни модели, т.е. те могат да бъдат визуални изо-
бражения под формата на паяк диаграми, спрей диаграми, стилизирани худо-
жествени образи като рибена кост, дърво, животни, растения и др. Изборът 
на модел на картата се определя от съдържанието на информацията, която ще 
се визуализира, от въображението и уменията на обучаваните за творческо 
представяне на текст чрез образи [3; 60 – 61].

Използването на интелектуалните карти в обучението на учениците от 
начална степен е продължителен процес, тъй като те започват да се използват 
поетапно. В началото учителят представя интелектуалната карта и я използва 
като нагледно средство. Той я изготвя пред самите ученици и с тяхна помощ 
при изучаване или затвърдяване на новите знания. След това вече учениците 
могат да работят по групи, а на по-късен етап и самостоятелно да направят 
свои мисловни карти. Създадената интелектуална карта трябва да може да се 
обясни от ученика, като му „служи за опора и запомняне на възникналите в 
съзнанието му асоциации“ [4; 102].

В началните класове при запознаване с природната среда и човека, ин-
телектуалните карти могат да се използват на всеки етап от урока – при акту-
ализиране на знания, при усвояване на новите знания и при тяхното затвър-
дяване.

Снежана Лазарова
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При представяне на нови знания, свързани с определена тема, мислов-

ната карта може да послужи на учителя за изясняване на същността на новото 
понятие, за проследяване на връзката му с други понятия. В този случай мис-
ловната карта се изгражда от учителя, но с помощта на учениците. Например 
по темата „Органи на човешкото тяло“ (Човекът и природата, 3. клас, изд. „Бул-
вест 2000“, А. Епитропова, М. Максимов) учениците се запознават с органите на 
човешкото тяло, тяхното разположение и значението им за живота на човека. 
В центъра на картата се поставя понятието „органи на човека“ или схема, ри-
сунка на човек. След това се определят разклоненията – органи на дишане, ор-
гани на движение и т.н., в съответствие с групирането им. Накрая се записват 
и наименованията на конкретните органи в групите. По този начин учащите 
по-лесно запомнят органите, придобиват правилни представи за тях и тяхното 
предназначение. Към мисловните карти в този случай е препоръчително да се 
включат и изображения на органите, тъй като по този начин се съдейства за 
придобиване на правилни представи за съответните органи в човешкото тяло. 
Това улеснява и изпълнението на посочения в учебната програма стандарт – 
учениците да разпознават (по схема) основни органи в човешкото тяло. Из-
ползването на мисловната карта в този урок и в рамките на този структурен 
компонент улеснява, от една страна, възприемането на наситеното с нови за 
учениците понятия учебно съдържание чрез едновременното въздействие на 
слуховата и зрителната информация, а от друга страна, представя стъпките, ко-
ито трябва да се спазват при изграждането на една мисловна карта.

Мисловните карти могат да се използват и при затвърдяване на новите 
знания. В началото, когато учениците сами започват да изготвят мисловните 
карти – препоръчително работят в групи, учителят ги напътства, консултира, 
помага при необходимост. Той може да улеснени работата им, като предоста-
ви основните понятия, които трябва да намерят място в картата, а ученици-
те трябва да ги разпределят и представят според тяхната значимост. За цел-
та те използват цветни моливи, чрез различни шрифтове, форма и големина 
се разкрива важността на всяко едно разклонение в мисловната карта, а чрез 
стрелки могат да посочат връзки между понятията. Представянето на добре 
структурирана информация чрез интелектуална карта улеснява словесното 
изразяване и съкращава процеса на запомняне и спомняне.

Друг вариант е да се зададе схема на мисловната карта, а учениците сами 
да запишат понятията и разкрият връзките между тях. По този начин у учащи-
те постепенно се формират необходимите умения, за да изготвят самостоятел-
но мисловни карти.

С придобиването на достатъчно опит в създаването на мисловни карти, 
а и съобразно учебното съдържание в четвърти клас, учениците могат да вклю-
чат все повече елементи в картата. (напр. темата „Болести“, Човекът и природа-
та 4. клас, изд. „Булвест 2000“, А. Епитропова, М. Максимов – фиг. № 2).

Други теми, които са подходящи за схематично представяне и визуали-
зиране, са: „Свойства на материалите“, „Свойства на веществата“, „Кръговрат 
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на водата“, „Енергия“, „Движение на телата“; „Слънчева система“. Това са теми, 
които включват много нови и абстракти за учениците понятия, което налага 
да бъдат обяснени и да се изясни връзката между тях (напр. Слънчева систе-
ма – планети – звезди – спътници). По този начин познанията на учениците се 
систематизират, придобива се по-пълна представа за същността на разглежда-
ните основни понятия, включени в учебното съдържание, разкриват се при-
чинно-следствени зависимости, формулират се изводи. Едновременно с това 
се формират и познавателни и комуникативни умения: да класифицират, да 
систематизират информация, да формулират изводи и обощения, да слушат 
внимателно учителя, да изслушват мнението на останалите в групата, да рабо-
тят с различни източници на информация и др.

Мисловните карти е удачно да се използват и при уроците за затвър-
дяване на знанията, и за обобщаване и систематизиране на знанията. Чрез тях 
учителят придобива представа за степента на усвояване на учебното съдържа-
ние от учениците (напр. за свойствата на материалите, фиг. № 3).

След приключването на работата по изготвяне на мисловната карта, тя 
трябва да се провери и анализира. Необходимо е да се имат предвид посочени-
те от учениците думи, рисунки, символи, последователността, в която се поя-
вяват, обвързаността им с учебното сържание. Обобщаването на резултатите 
трябва да се търси в посока степен на формиране на представи и понятия, 
връзки между тях и отношение на личността към съдържанието на анализи-
рания проблем [4; 104], т.е. важно значение има качеството на изготвената от 
ученика карта и нейната привлекателност.

За създаването на мисловните карти е необходим освен опит и повече 
време за по-задълбочена работа по поставената задача, затова изграждането 
на мисловна карта по дадена тема от учебното съдържание може да се постави 
и като домашна работа на учениците.

Снежана Лазарова

Фиг 2. Примерна мисловна карта по темата „Болести“
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Създаването на мисловните карти се възприема от учениците като игра, 
но тяхното използване „като средство за визуализация и схематизиране на ин-
формация се налага като необходимо условие и предпоставка за по-ефективно 
усвояване и осмисляне на фактологично наситения учебен материал“ [5; 93]. 
Заедно с това системното им използване съдейства за:

• повишаване на мотивацията на учащите за активно участие в учебния 
процес, а следователно и за повишаване на качеството и трайността 
на знанията;

• развиване креативността на учениците;
• стимулиране на творческия потенциал;
• активизиране самостоятелната работа на учениците, както в рамките 

на учебния час, така и в извънкласната работа.
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ОБЩУВАНЕТО В СОЦИАЛНАТА РАБОТА С ДЕЦА
Екатерина Л. Люцканова, Снежана Х. Николова

COMMUNICATION IN SOCIAL WORK WITH CHILDREN
Ekaterina L. Lyutskanova, Snezhana H. Nikolova

ABSTRACT: The focus in this article is on communication in social work with 
children and in particular the importance of communication skills of social 
worker/social pedagogue for effectiveness in helping process. We emphasized 
that the formation and the application of these skills in the learning process of 
students implies the integration of a set of techniques, basic knowledges of child 
development, personal abilities and ethical position of the student, each of which 
is important to to ensure an effective helping process.
KEYWORDS: communication, skills, social work with children, students

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 299/ 12.03.2015 г. от 
параграф Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Като отделно поле в сферата на социалните дейности у нас се обосо-
бява социалната работа с деца в риск в своето относително единство. Неин 
предмет са закономерностите на протичане на системно организираната и 
реализираната подкрепа и помощ за справяне с възникнали трудности или 
проблеми, изразяващи се във функционирането в социален, здравен, психи-
чен, образователно-възпитателен, икономически и др. аспекти при децата и 
техните групи и общности (без да се игнорира паралелната работа с родители 
семейства и институции). Социалната работа с деца в риск има за обект въз-
никналите трудности и проблеми при деца, поставени в определени по вид и 
степен на риска условия. Целта е посредством специфични техники, методи, 
форми, средства, дейности и организация да се създадат необходимите лично-
стни и обществени предпоставки и условия за преодоляване на възникналите 
трудности и проблеми и за постигане на устойчиво социално функциониране 
и благополучие на всяко дете [3].

Оказването на помощ се свързва със специфичен тип междуличностно 
взаимодействие, основаващо се на виждането за неговият субект-субектен ха-
рактер и това, че активността и личностните качества на социалният педагог/
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социалният работник са само една от движещите сили в помагащият процес. 
Ресурсите на социалният педагог/социалният работник като потенциал с осо-
бена стойност трябва да бъдат на необходимото ниво, за да е ефективна ока-
заната помощ. В тази насока дефинирането на необходимите и достатъчните 
професионално-личностни ресурси на социалния педагог за реализиране на 
ефективно работно взаимоотношение е все още недостатъчно добре изучен 
дискусионен въпрос [2].

Група изследователи (Н. Бачманова и Н Стафурина) [2] свързват тези 
ресурси с т.нар. „талант за общуване“ като сложно образувание, състоящо се 
от редица личностни особености, които се групират в няколко блока качества. 
Н. Радев и С Будева допълват, че „независимо от това какъв тип социална про-
фесионална дейност извършва социалният работник, уменията и знанията за 
общуването са базисни и задължителни.

В настоящият текст също се подкрепя мнението, че комуникативните 
умения в социалната работа с деца и младежи би трябвало да са сред основни-
те професионални умения, които следва да се формират у студентите от спе-
циалност Социална педагогика от гледна точка на квалификацията им. Това 
произтича от факта, че социалните работници/социалните педагози непре-
къснато се сблъскват с предизвикателства в ефективното общуване с деца. Те 
може да работят с деца от различна възраст, етнос и комункационни способ-
ности, които изискват разнообразие от умения на социалния работник.

По отношение на термините комуникация и общуване в научната лите-
ратура съществуват редица дискусии. „В множество публикации общуване-
то се разглежда като информационен процес, при който в повечето случаи се 
използват еднозначно термините общуване и комуникация“ [4, с.37]. В англое-
зичната литература се наблюдава приоритетен интерес към комуникацията в 
процеса на междуличностното взаимодействие [4; с. 47] Според Л Десев (1999) 
комуникация и общуване са органически, неразривно свързани помежду си 
понятия. Те частично се припокриват едно друго“ [1; с. 116]. Тъй като фокусът 
в настоящата публикация не е върху понятийното им уточняване, дискутира-
нето им се свежда до уточнението, че по-нататък в текста в съдържателен ас-
пект общуването „включва в себе си, освен комуникация, в смисъл на обмен на 
информация, също взаимодействие или интеракция и социална перцепция – 
възприятие и разбиране на човека“ [1; стр. 116], че „общуването е форма на 
проявление на комуникацията на социално и социалнопсихологическо равни-
ще за реализиране на целите и задачите“ [4;, с.37] на социалната работа с деца.

Традиционните ангажименти към терапевтичните аспекти на общува-
нето в социалната работа с деца определят посоката да се набляга на комуни-
кацията като размяна на информация, която да спомага за правото на глас и 
избора на детето в закрилата и планирането на грижата.

Съществува генерален консенсус, че ефективната комуникация е необ-
ходимо да бъде двупосочен процес и че има набор от фактори, които могат 
потенциално да я подкрепят или да я възпрепятстват. Това включва персонал-

Общуването в социалната работа с деца
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ните атрибуции, капацитет и компетентност на социалния педагог и на дете-
то, междуличностната динамика, влиянието на специфични аспекти на ролята 
на социалната работа, нейните задачи и по-широки социални и структурни 
фактори. Ясна е отговорността на социалната работа с деца и социалната пе-
дагогика да осигурява ефективна комуникация с децата, за да се насърчава 
участието във вземането на решения и планирането или да се помогне мисли-
те и чувствата да бъдат по – добре разбрани и управлявани. Следователно е не-
обходимо да се идентифицират същинските условия, които да направят този 
двупосочен процес ефективен, независимо от контекстуалните ограничения.

M. Lefevre, К. Tanner и В. Luckock (2008) предлагат следната рамка за оп-
ределяне на тези условия. Според тях „комуникативните умения“ най-лесно 
могат да бъдат разбрани от онези перформативни техники, наблюдавани при 
социалните работници, които „правят“ – осъществяват комуникация с децата. 
Това може да включва микро-умения като слушане, интервюиране и размяна 
на информация. Доказателствата са такива, че подобни техники на „правене“ 
трябва да бъдат подкрепени (и затвърдени) от набор от знания, ценности и 
етични задължения, емоционални и персонални възможности с цел – прео-
доляване на контекстуални инхибитори на двупосочното общуване. Тези зна-
ния, ценности и задължения, авторите дефинират като домейни на „познава-
нето“ и „какъв съм“, които трябва да се кръстосат с областта на „правенето“ с 
цел да се създадат умели практици [6].

В научната литература се идентифицират редица измерения в рамките 
на тези домейни, които се предполага, че представляват основни условия и 
умения за общуването на социалните работници с деца. В таксономията (кла-
сификацията) в табл. 1 са представени онези от тях, които са най-често комен-
тирани и доказани в литературата.

Домейни Категории Измерения
Познание Знания и 

разбирания 
за …

Детското развитие
Влиянието на комуникацията върху детските конститу-
ционални черти и способности
Как преживяванията засягат детето
Целта на комуникацията в контекста
Кака ролята и задачата на социалната работа могат да 
засегнат двупосочната комуникацията
Подходящи модели, подходи, методи и умения в работа-
та с деца 

Какъв 
съм (1)

Ценностна 
основа – 
етично об-
вързване с…

Третирането на децата като компетентни с право на 
участие
Подаване на информация и обяснение
Вземането под внимание гледната точка на детето
Способността да се съобразява с детските нужди и права
Да е дете – центриран
Анти-подтиснически подход
Основни ценности (да уважвава, да е сигурен, да спадва 
конфиденциалност и др.)

Екатерина Л. Люцканова, Снежана Х. Николова
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Какъв 
съм(2)

Емоционален 
и персонален 
капацитет/
способност 
за…

Да разпознава и използва чувствата
Да се чувства уверен да работи с детските силни чувства
Да създава взаимоотношения с детето на ниво линост 
–личност
Да използва личностно-центрирани качества (емпатия, 
конгруентност, честност, искреност, прозрачност

Правене Микро-
умения и 
перформа-
тивни техни-
ки в…

Създаване на доверие
Темпото на детето
Използването на игри, символични, невербални и екс-
пресивни техники
Слушане
Индиректна комуникация
Интервюиране
Използване на разнообразие от инструменти (например 
екокарти)

Таблица №1. Условия и умения за общуване

За нито едно от тях не може да се каже приоритетно, че е най-важно-
то в практиката, доколкото литературата включва разнообразие от практики, 
постановки и теоретични и философски подходи за практикуване с набор от 
акценти. Тяхното комплексно владеене, обаче е от съществена важност в ра-
ботата с деца и би следвало да бъдат демонстрирани от гледна точка на ква-
лифицираността. По-надолу се коментира как усвояването и научаването им 
може да бъде включено в учебния процес.

Предполага се, че децата, техните родители и онези, които се грижат за 
тях, както и работодателите на социалните работници трябва да очакват,че 
квалифицираните социални работници/педагози са способни да приложат 
подходящ и ефективен начин за общуване с децата. Считаме, че уменията на 
специалистите в общуването с децата трябва да е сред най-развитото и пре-
имуществено ниво в обучението на специалистите и, че трябва да има основно 
ниво на компетентност на тези професионални умения за общуване с децата. 
Без него обучението ще зависи предимно от възможностите, интересите и за-
дълженията на органите на академичната общност и базовите супервайзъри.

Затова програмата на обучение на социални педагози трябва да е съо-
бразена с последователна стратегия за преподаване и оценяване на домейните 
„какъв съм“, „знание“ и „правене“ по отношение на комуникационните уме-
ния с деца.

Познание. Теоретичното познаване на особеностите и закономерности-
те в детското развитие е важно, първо защото е основна предпоставка за раз-
бирането как да се съобрази стила на общуване с детската възраст и етапите 
на развитие.

За да се продължи от „познаването“ към ефективното „правене“ е ло-
гично уменията да се развиват, преминавайки през базата – „какъв съм“, чиито 
измерения се отнасят към етичното задължение на дете-центрираното общу-
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ване. Понякога социалните работници/педагози могат да възпрепятстват об-
щуването, когато използват методи, които са твърде възрастно-центрирани, 
фокусирани към задачите, или зависими от думите (вербално зависими), осо-
бено при работа с юноши. Дете-центрираната работа изглежда по-ефективна. 
Под дете-центрирана се има предвид необходимостта социалният работник да 
адаптира стила си на общуване със „стоте езика на детството“ (Edwards et al. 
1993) [6]. Това може да означава използването на приятни за детето методи и 
техники като игра, дейности и творчески дейности, изобразително изкуство.

Дете-центрирано също означава да е ръководена от детето в случаите, 
когато общуването се явява посредник между ролята на социалната работа, 
задачата и контекста. Особено важно е да се върви с темпа на детето, когато 
това е възможно, а не работникът да е доминиращ със собствената си програ-
ма. Това изисква време, търпение, пространство и ресурс от страна на социал-
ния работник и е предизвикателство, когато ролята на социалния работник е 
да завърши формална процедура като например „оценка“ или има други бю-
рократични приоритети, в които разнообразието от деца и техните индиви-
дуалности и ситуации много по-трудно могат да бъдат взети под внимание. 
Студентите трябва да бъдат научени на гъвкавост в адаптирането на системи-
те и процедурите, така че детето да има някакъв контрол върху двете – проце-
са и съдържанието на общуването. Бъдещите специалисти трябва да са наясно 
с важността в подготвянето на децата за тяхното участие: чрез разясняване на 
процеса, така че да могат да го разберат; в предоставянето на избори в зависи-
мост от степента на участие с място за някои компромиси и преговори, демон-
стрирайки чувство за справедливост; да предлагат подкрепа и окуражаване.

Според M. Lefevre, К. Tanner и В. Luckock (2008) „какъв съм“ (1) е осно-
вата на етиката и ценностите на дете-центрираното общуване.

Домейнът „какъв съм“ е разделен на две секции, първата от тях тряб-
ва да са ценности и етични ангажименти, които са необходими, за да се под-
крепи ефективното общуване с децата. В практиката на социалната работа се 
показва важността да се осигури детското участие не само в общуването, но 
и в оценяването, планирането, интервенциите и прегледа на процеса особено 
контекста на „властовия модел“. Този ангажимент изисква активно да се раз-
глеждат преживяванията на децата като маргинални или изключени участни-
ци в социалната работа, свързана с ресурси и решения. С помощта на мето-
дите, включващи ролеви игри, се дава възможност на студентите да разберат, 
емпатизират и да се ангажират активно с това преживяване. Първият пример 
за такива включва студентска ролева игра и „скулптуриране“ на първоначална 
среща. Това научава студентите да могат да се поставят в позицията на де-
тето и други членове от семейството и да разберат колко силно може да се 
потисне общуването между участниците именно от структурата и динамика-
та на процеса. Вторият пример ангажира студентите със създаване на казуси 
с цел да представят потребителите на услуги реалистично. В трети вариант 
студентите имат възможност да участват в ролева игра, в която те са „децата“, 
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за да помислят как децата могат да се възползват от креативни и експресивни 
методи на общуване. Това се свързва и със загрижеността към силата, която 
проявяват децата в трудни ситуации, от уменията им за самозащита (отсто-
яване и аргументиране на собствена позиция) и съответно формирането на 
такива – при необходимост. По този начин, в контекста на децата, студентите 
се препозиционират като социални актори (участници), а не като уязвими или 
разстроени клиент и логиката е да се въвлекат директно в процеса на учене и 
преподаване.

Подобни педагогически подходи търсят да развият ценностни и етични 
задължения у студентите, които ще им позволят да разпознават и адресират 
въздействието на потисничеството върху децата и да максимизират техните 
права и способности.

„Какъв съм“ (2) се отнася до личния и емоционален капацитет и въз-
можности. Този втори аспект на домейна предполага, че студентите трябва 
да бъдат научени и оценявани по посока на личностните и емоционални въз-
можности и капацитет. От таблицата се вижда, че измеренията на величината 
произтичат от редица теоретични гледни точки и най-вече психодинамична-
та и хуманистичната, и може да се позиционира като „използване на себе си“ 
(Winnicott 1996; Applegate 1997) [6]. Това се определя като поведение и отно-
шение, което зависи „повече от личността, отколкото от това което прави“. 
Във връзка с това се прави разграничение между „капацитет“ и „способност“. 
„Капацитет“ са основните характеристики, присъщи на студента, които про-
изтичат от неговата личност и/или, които са се развили у тях чрез житейски 
опит. Капацитета може да включва студентския общ потенциал да бъде топло-
сърдечен, емпатичен, добродушен, игрив, грижовен, емоционално достъпен и 
устойчив във взаимодействията с други хора, включително деца.

За разлика от това „способностите“ се концептуализират като усъвър-
шенствана компетентност, развитие на базисния капацитет, така че да може да 
бъде използвано по конструктивен и информиран начин в рамките на интер-
венциите с набор от деца. Остава неясно до каква степен подобна способност 
може да бъде научена чрез учебните програми от нулата или дали способнос-
тта трябва предварително да съществува поне в достатъчна степен. Понякога 
част от тези способности просто не могат да бъдат научени, но в учебната про-
грама може да се залага оценяване на капацитета и на тази основа да се развие 
капацитета в способности.

„Правене“ – отразено в микро-умения и техники.
Сред основните специфични техники на общуване в контекста на со-

циалната работа се открива „слушането“. Това издига тезата, че е възможно 
те да могат да бъдат научени изолирано като „микро умения“, да бъдат разви-
ти по време на практиката и съответно показани и оценени. На първо място 
следва да се отбележи, че студентите трябва да са осведомени, че „слушането“ 
е оспорвана концепция. Понякога се демонстрира „активно слушане“ просто 
защото са там заради детето, чуват го и емпатизират, а детето може да опреде-
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ли „слушането“ като ефективно дотолкова, дали социалният работник действа 
според изразените желания. Това провокира етичен конфликт, когато трябва 
да се балансира „терапевтичния процес“, „юридическия“ и прагматичната за-
гриженост по отношение на „чуването“ на детски разкази за злоупотреба и 
насилие.

Второ, децата не просто информират за своите възгледи (за видяното 
от тях), чувствата си и преживяванията по директен и вербален начин. Чрез 
поведението, тялото, езика и стила на взаимоотношенията им се поднася и 
неосъзнат материал (и/или нежелан) и много от него е частично или напълно 
скрит от погледа. Докато вниманието към такива чувства и динамични проце-
си може да бъде възприемано като по-малко подходящо или не толкова значи-
мо, когато детето се разглежда просто като „потребител на услуги“ с право за 
участие и избор, то от терапевтична гледна точка в социалната работа тези по- 
„дълбочинни“ процеси се разглеждат като същността на ефективна комуника-
ция и взаимно разбирателство. С други думи, емоционалното съдържание на 
срещите с децата трябва винаги да се отчита от социалните работници, които 
пък трябва да бъдат обучени така, че да могат да бъдат чувствителни към дет-
ските сигнали и да владеят влиянието им върху работата. Без това децата няма 
да се чувстват в безопасност и неразбрани.

Трето, както беше споменато вече, първостепенният режим на общува-
нето с деца е чрез тяхната игра и символични знаци. Студентите трябва да 
развиват умения за игра, активна дейност, изобразително изкуство защото 
децата, в зависимост от възрастта и условията отговарят по-добре, когато по-
добни са използвани като главни или допълнителни форми на общуване в за-
висимост от контекста и фокуса на работа. Такива методи помагат на децата 
да се чувстват комфортно, разбрани, да покажат чувствата си (Webb 2003, p. 
405) [6] и следователно получаването на информация за света на детето може 
да бъде полезна както в планирането на работата, така и за същинската тера-
певтична част.

В заключение аспекта, в който се разглеждат комуникативните умения, 
необходими в социалната работа с деца, предполага тяхното формиране в 
процеса на обучението на студентите. Бъдещите социални педагози/социални 
работници е необходимо да усвоят съвкупност от техники, основни знания, 
персонални способности и етична позиция, с цел – ефективно общуване с де-
цата в практиката.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧЕНИЦИ С И  
БЕЗ СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ 

В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА  
(АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ)

Снежана Х. Николова, Екатерина Л. Люцканова

RELATIONSHIPS BETWEEN STUDENTS WITH  
AND WITHOUT SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS  

INTO THE MAINSTREAM EDUCATION (RESEARCH)
Snezhana H. Nikolova, Ekaterina L. Lyutskanova

ABSTRACT: In this paper considered the relationship between the integrated 
pupils with special educational needs in mainstream education and their peers in 
the norm. Asks questions, the views of students on joint actions and interperson-
al relations. Object of study are the attitudes of students with and without spe-
cial educational needs on the state of the supportive environment in educational 
integration. Presents the results of a survey conducted among 12 – 17-year-olds.
One of the main conclusions is that students declare tolerant attitude towards their 
classmates with special needs, but at the same time not ready to build emotional 
intimacy with them. There is low motivation of those students. According to data 
from questionnaires virtually all categories of respondents support the finding that 
required further targeted activities related to the introduction of a supportive envi-
ronment for students with special educational needs. It is this element as the basis 
for the successful inclusion of children to modern education system.
KEYWORDS: pupils with special educational needs, integrated environment, 
general education school, interpersonal relations.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 288/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Изграждането на подкрепяща среда е непрекъснат процес, който търпи 
развитие и е съобразен с промените в политиките, свързани с приобщаването 
на учениците със специални образователни потребности (СОП) в общообра-
зователните училища. Това е процес, който е неразделна част от всичко, което 
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се прави в училищната среда и включва всички участници в образователния 
процес – ученици, учители, родители, специалисти.

Интеграцията е динамична симбиоза на общуване и обучение на децата 
със и без специални образователни потребности, тя е „вграждането“ или „со-
циализирането“ на тези деца във всички взаимодействия, ситуации и уроци 
в масовото училище и извън него, както и възможност за личностна изява. 
Необходимо е да се полагат усилия за социализацията на учениците със спе-
циални потребности, за да се повиши качеството на тяхната интеграция в об-
щообразователните заведения и в близката социална среда.

В настоящото изложение представяме част от резултатите от анкетно 
изследване сред ученици с и без специални образователни потребности, обу-
чаващи се в общообразователна среда. Интерес представляват взаимоотноше-
нията между 12 – 17-годишни ученици (в прогимназиална възраст), възниква-
щи в масовото училище като фактор за създаване и организиране на подкре-
пяща среда, както и влиянието ѝ в контекста на приобщаващото образование. 
Обект на изследване са нагласите на учениците (със и без специални образо-
вателни потребности) за съвместни действия и междуличностни отношения. 
Проучено е тяхното мнение чрез отговорите им на серия от въпроси, част от 
които ще представим и анализираме по-долу.

В началото се спираме на отговорите на въпроса „Какво правите когато 
не сте в час?“, зададен на учениците със СОП. Едва една трета (33,4%) от всич-
ки ученици отговарят, че „играят с приятели“. Останалите предпочитат да са 
сами или да не се занимават с нищо:

• 20% се „разхождат“;
• 20% „остават сами, защото няма какво да правят“;
• 13,3% „играят сами“;
• 13,3% “остават в стаята, защото така искат“.
Тук изпъква един от проблемите по отношение на интеграцията на уче-

ници със СОП. В българското общообразователно училище не са осигурени 
все още необходимите условия за включването им в дейности заедно с остана-
лите ученици. В свободното време би било подходящо да се заплануват редица 
мероприятия, в които да си взаимодействат всички ученици, за да се реализи-
ра общуване под различни форми.

За човешкото общество пълноценното съществуване на отделните ин-
дивиди е немислимо без общуване. Това е процес, който има огромно значение 
за формирането на всяка личност. В тази връзка е необходимо да споменем 
основните функции на общуването:

• организиране на съвместна дейност;
• формиране и развитие на междуличностни отношения;
• опознаване на общуващите помежду си;
• формиране и развитие на личността като цяло.
На въпроса: „Харесва ли ви обучението в училище?“ – 53% от учениците 

със специални потребности дават отговор „не“. 47% отговарят с „да“, но трябва 

Взаимоотношения между ученици с и без специални образователни потребности ...
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да направим уточнението, че 71% от тях харесват заниманията в ресурсния 
кабинет с ресурсния учител. Само двама ученици харесват обучението в учи-
лище, което представлява едва 13% от всички респонденти от тази група.

Интегрираните ученици са подпомагани в обучението си от ресурсен 
учител. От отговорите на въпроса става ясно, че „харесването“ на обучението 
в общообразователно училище се свързва най-вече с взаимодействието с ре-
сурсния учител в отделно помещение – ресурсен кабинет.

Учениците учат най-добре, когато се чувстват сигурни и постигат ус-
пех. Учителят е този, който създава емоционална среда, в която се формира 
усещането за сигурност и успех на детето. Факт е, че част от учениците със 
СОП изпитват страх и несигурност в училище, защото не се справят с овла-
дяването на учебния материал и не покриват училищните изисквания. За тях 
пребиваването в училище е свързано с неприятни емоции и усещания. Тезата 
се подкрепя и от отговорите на учениците на въпрос, свързан с работата на 
ресурсния учител.

Ресурсните учители са специалисти, които участват в интегрираното 
обучение на деца и ученици със СОП. Определят ги като нов тип учители, 
които задължително трябва да имат много добра професионална подготовка 
за работа с ученици със СОП. Все още от ресурсните учители се очаква да 
подкрепят ученици от детската градина до гимназията, както и да имат базо-
ви знания и компетенции за всички групи деца със СОП, което на практика 
е трудно реализируемо. Ресурсните учители са част от специалистите, чрез 
които ресурсните центрове осъществяват своята дейност. Те осигуряват на 
учениците подкрепа в образователно-възпитателния процес за постигане на 
държавните образователни изисквания за училищно обучение и образование. 
С цялостната си дейност те стимулират социалната адаптация и интеграция 
на учениците с образователни потребности. Не случайно 80% от учениците се 
чувстват спокойно, когато са в ресурсния кабинет и се подпомагат от ресурсен 
учител. В подобна ситуация те усещат емоционалната подкрепа от страна на 
специалния педагог. Подкрепящата среда включва съчувствие, приемане, ав-
тентичност, уважение и топлина. Учителят разбира различните гледни точки 
и поведение, приема и признава различните емоционални състояния на уче-
ниците със специални потребности.

Интерес представляват отговорите на учениците със СОП на въпроса: 
„Когато не успявате да се справите с материала в клас, как реагират другите 
ученици на това?“ От Фигура 1 е видно, че твърде голям брой (две трети) от 
учениците смятат, че съучениците им се подиграват на техните неуспехи или 
не реагират на това. Фактът е обезпокоителен, тъй като подобно отношение 
наранява и подтиква учениците със СОП да се затварят още повече в себе си. 
Задълбочават се притесненията им, когато трябва да отговарят на въпросите 
на учителите пред съучениците си в клас.

Екатерина Л. Люцканова, Снежана Х. Николова
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не реагират на това

помагат ми

подиграват ми се

Фигура №1. Отговори на ученици със СОП на въпроса „Когато не успявате да 
се справите с материала в клас, как реагират другите ученици на това?“ (в %)

В българското училище съществуват социални условия за създаването 
на подкрепяща среда за учениците със СОП. Интерес представлява дали учас-
тниците в интеграционния процес са достатъчно активни и какви са техните 
нагласи в това отношение. Под социални условия приемаме нагласите на уче-
ниците в норма да проявяват интерес към съучениците си със СОП, да общу-
ват с тях и да им оказват помощ.

87% от учениците в норма отговарят, че в техния клас има деца със спе-
циални потребности, а 13% дават отрицателен отговор. Следователно, тези 
ученици имат непосредствена представа от „различните“ техни съученици. На 
въпроса „Ако във Вашия клас има ученик със СОП, то по какъв начин общува-
те с него?“ – се получиха следните отговори:

• „искам да общувам с него/нея както с другите, но тя/той невинаги 
може“ – 40%;

• „общувам с него/нея така, както и с другите деца“ – 33,3%;
• „общувам с него/нея само когато се налага“ – 13,3%;
• „той/тя е странен и затова не общувам с него“ – 13,3%.
Два от отговорите не бяха посочени от никой от учениците: „той/тя е 

смешен и затова не общувам с него/нея често“ и „не общувам с него/нея изоб-
що“. Данните от изследването показват, че една трета от учениците, обучава-
щи се в общообразователните училища, проявят толерантно отношение към 
учениците, които са различни от тях, т.е. общуват с тях, както с всички остана-
ли. Повече от половината обаче общуват с тях само когато това се налага или 
въобще не са склонни да общуват с тях, поради различни причини.

На въпроса: „Ако във Вашия клас дойде ученик, който да е по-различен от 
останалите, то как бихте постъпили?“ – 80% от учениците в норма дават отго-
вор: „Ще се опитам да се държа както с останалите“, а 20% от тях отговарят с „няма 
да му обръщам внимание“. Положителен факт е, че беше предложен и вариант за 
отговор „ще му покажа, че той/тя е по-различен от нас и не може да се отнасяме 
към него/нея както към останалите“, който никой от учениците не е избрал.

Горепосоченото означава, че учениците в норма са добронамерени към 
идеята в тяхното училище или клас да се учат и ученици със специални по-
требности. На практика се получава така, че въпреки намеренията си, в реална 
ситуация, те трудно приемат и общуват с „различните“ си съученици.

Взаимоотношения между ученици с и без специални образователни потребности ...
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Аналогично е процентното разпределение на отговорите на въпроса 

„Имате ли приятели, които не са като другите ученици?“. 73% от участни-
ците дават отговор „не, нямам такива приятели“ и само 27% от анкетираните 
са дали отговор „да, имам такива приятели“. Въпреки че повечето ученици в 
норма познават ученици със специални потребности, малка част са склонни 
да поддържат приятелски отношения с тях.

Подобна е тенденцията в отговорите на учениците със специални по-
требности на същия въпрос „Имате ли приятели сред другите деца в учили-
ще?“. 80% са отговорили с „да“ и 20% са дали отговор „не“. Важно е да се отбе-
лежи, че приятелите на тези участници в анкетата са деца от ресурсната група, 
а не от класа или от училището, в което учат.

Категорично се налага изводът, че учениците в норма декларативно 
приемат присъствието на ученици със СОП в клас и в училище. Част от тях 
са склонни да им помагат, ако се наложи. Повече от половината от тях оба-
че едва ли биха избрали деца със специални потребности за свои приятели. 
Учениците със специални потребности, от своя страна, също не изпитват не-
обходимост от приятелски отношения с останалите ученици. Техни приятели 
са единствено учениците от ресурсната група. Следователно, в общообразо-
вателното училище са налице социални контакти между учениците, но за съ-
щинска подкрепяща среда в това отношение все още не може да се говори. 
Необходими са нарочни усилия от страна на учители, психолози и родители, 
за да се породят истински отношения на сътрудничество и взаимопомощ меж-
ду учениците в норма и тези с образователни потребности, които на следващ 
етап евентуално да прераснат и в приятелски такива.

На въпроса „Ако във Вашия клас има ученици, които не са като други-
те, по какво се различават от останалите?“ учениците в норма дадоха след-
ните отговори:

Отговори на ученици в норма %
Не могат да учат като останалите деца 60%
Трудно говорят с останалите, прекалено са нервни и не е интересно 
да се общува с тях 33%

Не разбират игрите, на които ние играем 7%

Таблица №1. Отговори на ученици в норма на въпроса  
„Ако във Вашия клас има деца, които не са като другите,  

то по какво те се различават от останалите?“ (в %)

Преобладаващото изказано мнение от участниците е, че „децата със 
СОП не могат да учат като останалите деца“. Това, според учениците в норма, 
ги прави по-различни от тях, което е и една от причините да не ги включват в 
общите си занимания и/или да ги отхвърлят.

Анализираните отговори по конкретните въпроси доказват, че и уче-
ниците в норма и тези със специални потребности не проявяват достатъчна 

Екатерина Л. Люцканова, Снежана Х. Николова
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активност при общуването помежду си. Въпреки че като цяло е декларирано 
толерантно отношение към децата със СОП, те са разглеждани като „други“ от 
основната част от учениците.

Може да се направи изводът, че децата в норма към настоящия момент 
трудно си представят процеса на пълноценна интеграция на хора със специ-
ални потребности в обществото като цяло. Сегашните форми на институцио-
нална подкрепа на процеса на интеграция и създаване на подкрепяща среда са 
недостатъчни.

На въпроса „Ако Ви се наложи да помагате на дете, което има нужда от 
това поради заболяване или поради това, че е по-различно от другите, какво 
бихте направили?“ положително мнение изразяват всички анкетирани учени-
ци. Резултатите от отговорите са поместени в следващата таблица.

Отговори на ученици в норма %
Ще му помогна 46,6%
Ще му помогна дори да трябва да отложа мои задължения 26,7%
Ще му помогна, ако нямам друга работа 26,7%
Ще му помогна във времето, което ми е отделено за игра -
Само ще се правя, че му помагам -

Таблица №2. Отговори на ученици в норма на въпроса„Ако Ви се наложи да 
помагате на дете, което е по-различно от другите, какво бихте направили?“

От таблицата се вижда, че учениците са оптимистични относно помо-
щта, която имат намерение да окажат на своите съученици със специални по-
требности. Всички без изключение биха помогнали на учениците, които сре-
щат различни затруднение в училище.

Независимо от положителната тенденция при отговорите на учениците 
в норма, която дава възможност за създаване на подкрепяща среда, е видно, 
че днес, а и в близко бъдеще подобна интеграция среща сериозни трудности. 
Това проличава в отговорите на следния въпрос: „Как се отнасят повечето 
от Вашите съученици към децата, които са болни или имат други проблеми 
в училище?“(Фигура 2).

0 5 10 15 20 25 30

зависи от конкретното дете

отнасят се като към останалите

първо им помагат, после им се подиграват

помагат им, защото им е трудно

не ги приемат, подиграват им се

не ги харесват

Фигура №2. Отговори на ученици в норма на въпроса: „Как се отнасят 
повечето от Вашите съученици към децата със СОП?“

Взаимоотношения между ученици с и без специални образователни потребности ...
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Наблюденията на отговорите на учениците в норма показват, че има 

разминаване между намеренията им да помагат на „различните“ свои съуче-
ници и това, което виждат като поведение от останалите ученици в класа или 
училището.

Обезпокоително голям е процентът на отговорите, свързани с „нехарес-
ване“ или „подигравателно отношение“ към учениците с потребности. Видно 
е, че учениците не се чувстват подготвени или ангажирани да оказват необхо-
димата подкрепа на учениците със СОП и не могат пълноценно да участват в 
общи дейности.

В последните години съществува тенденция за увеличаване на броя на 
ученици със СОП в общообразователните училища. Това налага осигуряване-
то на съответна подкрепяща среда, която да подпомогне включването на тези 
деца в образователния процес. Трябва да се има предвид обаче че тази среда не 
трябва да бъде изградена отделно и изолирано от всички останали ученици. 
Необходимо е да се организират нов тип взаимоотношения между ученици с 
и без образователни потребности, между ученици и педагози, в основата на 
които стоят приемането и взаимната подкрепа.

Екатерина Л. Люцканова, Снежана Х. Николова
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ПРИЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ФОРМА  
НА ОБУЧЕНИЕ ПРИ УСВОЯВАНЕ  

НА УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА РАЗВИТИЕ  
НА КОМУНИКАТИВНИ, РЕЧЕВИ И МЕТОДИЧЕСКИ 

СПОСОБНОСТИ НА СТУДЕНТИ  
ПО СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Снежана Х. Николова

APPLICATION OF ELECTRONIC FORM OF TRAINING 
FOR IMPLEMENTATION OF COURSE DEVELOPMENT 

COMMUNICATION, SPEECH AND METHODOLOGICAL 
ABILITY OF STUDENTS IN SPECIAL EDUCATION

Snezhana H. Nikolova

ABSTRACT: In this paper raises questions related to the preparation of students 
in Special Education through the possibilities of the Distance Learning Center 
at the University of Shumen. Presented to subjects which are designed electronic 
modules or electronic textbooks, preparing for a teaching profession and to im-
prove communication skills of the students.
KEYWORDS: electronic form of training courses, electronic modules and text-
books, students in Special Education

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 288/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

В периода октомври 2012 г. – октомври 2014 г. се реализира Проект 
BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обу-
чение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ чрез въ-
веждане на съвременни електронни форми на обучение“, с ръководител проф. 
д.п.н. Маргарита Георгиева. Този проект се осъществи с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целите, които си постави екипът, ръководещ проекта са:
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• Модернизирането на съществуващия Център за дистанционно обу-

чение на Шуменския университет да оптимизира процеса за осигуря-
ване на бърз достъп за добиване на нови знания и умения от млади 
хора, които учат и работят едновременно, от майки с малки деца, от 
хората със специфични потребности и др.;

• Електронните форми за дистанционно обучение да осигуряват дос-
тъп до учебно съдържание, характеризиращо се с динамика и възмож-
ност за самостоятелно планиране и разработване на гъвкави учебни 
пътеки, съобразени с образователните потребности на обучавания. 
Прилагането им ще подобри професионалните умения и компетент-
ностите на целевите групи;

• Проектът ще позволи разработването на приложими учебни планове 
и програми за дистанционно обучение в системата на продължава-
щото образование (за квалификация и преквалификация на безра-
ботни, на специалисти с висше образование и др.).

Дейностите по Проекта, свързани с организацията на дистанционното 
обучение (ДО), са:

• обучение на преподавателския, техническия и административния 
състав, обвързан с изпълнението на проекта;

• разработване на методически ръководства за изготвяне на стандар-
тизирани учебни компоненти и съставяне на електронни учебници и 
учебни помагала за курсове на ДО;

• разработване на учебни програми за електронни форми на ДО – една 
за ОКС „бакалавър“, четири за ОКС „магистър“, една докторска про-
грама и една за допълнително обучение за придобиване на професио-
нална квалификация;

• разработване на електронни курсове/модули, тестове и др. електрон-
ни помагала за ДО –модули в т.ч. и учебници;

• провеждане на курсове/модули чрез електронни форми на ДО.
В Професионално направление 1.2. Педагогика – Специална педагоги-

ка (Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност) по посочения про-
ект бяха подготвени няколко учебни модула и електронни учебници. Те са ка-
чени в електронната платформа на Центъра за дистанционно обучение към 
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. В периода октом-
ври 2012 г. – октомври 2014 г. експериментално чрез тях се проведе електронно 
обучение на студентите по специална педагогика.

Една от първите дисциплини, присъстваща в учебния план на специ-
алност Специална педагогика и по която е разработен електронен модул, е 
„Въвеждане в специалността“. Курсът има характер на встъпителен, предвид 
усвояването на основни понятия и теоретични концепции, обясняващи ха-
рактера и проявите на основните нарушения в детска възраст. Представят се 
в систематизиран вид базисните понятия на специалната педагогика; класи-
ческите теории и постановки по проблемите на специалната педагогика; про-
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явите, формите и динамиката на психическите дизонтогении; съвременните 
постановки и характеристика на интегрираното (включващо, приобщаващо) 
обучение. Трябва да обърнем внимание на факта, че още тук, при първия до-
сег със специалната педагогика, се разглеждат поредица от теми, свързани 
с речевото развитие на децата със специални образователни потребности. 
Например: „Основни етапи в развитието на детската реч – характеристика 
и прояви. Критични периоди в развитието на речта“; „Форми на езикова и 
речева патология в детска възраст. Класификация на речевите нарушения“; 
„Нарушения на говорната организация на детската реч“; „Специфични про-
яви на нарушенията на езиковото развитие“. Успоредно с усвояването на по-
нятийната система на специалната педагогика, студентите имат възможност 
да се запознаят по време на хоспитиране със специални и общообразователни 
училища и детски градини, различни институции и заведения – ресурсен ка-
бинет в общообразователно училище или детска градина; логопедичен каби-
нет; специално (помощно) училище; дневен център за деца с увреждания; дом 
за деца с умствена изостаналост и др. В резултат се получават непосредствени 
впечатления както от учебно-възпитателната работа, така и от корекционно-
компенсаторната дейност, провеждаща се с деца със специални образователни 
потребности.

Предвид ограниченията по отношение на обем, при разработката на 
електронния модул по дисциплината „Въвеждане в специалността“ са застъ-
пени първите основополагащи теми, както и темите, свързани със специфика-
та на процеса на интеграция на децата със специални образователни потреб-
ности: Компенсация, корекция и развитие – основни принципи на специална-
та педагогика; Аномално развитие – основни особености и същност; Основни 
типове аномално развитие (дизонтогении); Съществени черти на интелекту-
алната недостатъчност като обект на интегрираното обучение и образование; 
Деца със задръжки в психическото развитие (ЗПР); Субекти на интегративния 
процес; Съдържание и форми на интегрираното обучение на децата със спе-
циални образователни потребности.

В учебния план през втората година на бакалавърската програма по 
Специална педагогика са застъпени поредица от дисциплини, имащи отноше-
ние към езика, речта и комуникацията като цяло. По една от най-важните от 
тях – Съвременен български език – е разработен електронен модул. Като ос-
новополагаща учебна дисциплина, „Съвременен български език“ интерпретира 
езикови въпроси, свързани с формирането на нивата на речева компетентност 
на студентите и включва изучаването на теми по трите големи дяла на съвре-
менния български книжовен език – фонетика, морфология и синтаксис. Целта 
е да се изгради научен подход към езиковата материя. Чрез тази дисциплина се 
решават следните основни задачи:

• да се систематизират и обогатят знания за езиковите единици на три-
те езикови равнища, получени в средния курс на обучение в българ-
ското училище;
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• да се овладее система от лингвистични научни знания, предназначе-

ни за описание, обяснение, анализиране и творческо интерпретиране 
на езиковите явления – база за работа на практическа основа, т.е. за 
овладяване на практически умения и навици за различните видове 
езикови разбори;

• да се изработи творчески подход у студентите към собствената речева 
изява, като се обогатява лингвистичната им компетентност;

• да се предизвика стремеж към пълноценна речева дейност и само-
чувствие за по-висока речево-комуникативна компетентност.

В съдържателен план са застъпени четири глави. Първа глава „Фонетика. 
Фонология“ представя звуковата и фонемната система на съвременния кни-
жовен български език, звуковите закони, транскрипция и междусловна фо-
нетика. Втора глава „Граматика. Морфология“ разглежда думата като мор-
фологична единица, съществително име, прилагателно име, числително име, 
местоимения, глагол, залог, неизменяеми части на речта. „Синтаксис“ е трета-
та глава в модула. Тук се интерпретират въпроси като: словосъчетание и из-
речение; главни и второстепенни части на просто изречение; видове сложни 
изречения. В последната четвърта глава „Лексикология“ се разглежда думата 
като речникова единица, формиране и състав на лексикалната система и бъл-
гарската фразеология. След завършването на курса се очаква студентите да 
имат знания, умения, компетенции по отношение на цялостната структура на 
съвременния български език и тенденциите за развитие.

В електронния модул присъстват три теми: „Морфология на имената 
в съвременния български книжовен език“, „Морфология на прилагателното 
име в съвременния български книжовен език“ и „Морфология на числително-
то име в съвременния български книжовен език“. В платформата присъстват 
и обобщаващи тестове и техните верни отговори. Това дава възможност сту-
дентите да овладеят нормите на съвременния книжовен български език и да 
ги прилагат при взаимодействията си с деца и ученици със СОП (по време на 
педагогическа ситуация, урок, занятие или друг вид дейност).

Студентите по Специална педагогика получават знания за психофизи-
ческото развитие на децата в норма. Подготовката им обаче предполага де-
тайлното познаване на особеностите в развитието на децата с интелектуална 
недостатъчност. Към тази подготовка се включва и формирането на умения и 
компетенции за диагностика на нарушенията в речевото развитие на тези деца. 
Знания и компетенции за това дава задължителната дисциплина в учебния им 
план „Методи за изследване и анализ на речева и езикова патология при деца 
с интелектуална недостатъчност“. Основна цел на този курс е разглежда-
не на основните диагностични принципи и методи в логопедията, за да бъдат 
овладени най-съществените диагностични процедури, използвани при по-
ставяне на логопедичната диагноза при деца с интелектуална недостатъчност. 
Заложено е студентите да разработят самостоятелни албуми за диагностична 
работа, които да ползват в бъдещата си педагогическа и клинична практика. 
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Очакването е студентите да овладеят, да прилагат и интерпретират основните 
методи за изследване на процесите и механизмите на езиковата и речева пато-
логия. Да си изградят представи за основните етапи на диагностичния процес 
и елементи на диагностично мислене при работа с умствено изостанали деца. 
Успехът в това отношение е гарантиран от заложените дейности по време на 
лабораторните упражнения. Предвидено е практическо запознаване с най- 
широко използваните тестове за диагностика на речевата и езикова патология: 
Тест на Кертес и Бостънски тест – особености и практическо приложение и пр.

Разработен е електронен модул по пет глобални области по дисципли-
ната „Методи на логопедично обследване“. Застъпени са темите: „Понятие за 
диагноза, определение на понятията: диагноза, диагностика, диференциална 
диагноза, ретрогноза, прогноза, симптом, синдром, нозологична единица. 
Характеристика на диагностичния процес. Видове диагностика“; „Анамнеза. 
Видове анамнеза. Видове патологични походки. Оглед на лицевата мускулату-
ра и артикулационните органи. Нарушения при увреда на черепно-мозъчните 
нерви и на артикулационния апарат“; „Определение за гнозис. Видове гнозис. 
Методи за изследване на гнозиса“; „Определение за праксис. Видове праксис. 
Методи за изследване на праксиса, на езиковото декодиране и на езиковото 
кодиране“; „Изследване на четенето и писането“. Към текста е приложен тест 
от 50 въпроса, за решаването на който са предвидени 150 минути.

„Методика на обучението по български език и литература за деца с ин-
телектуална недостатъчност“ е основна учебна дисциплина в практическата 
подготовка на студентите от направление Педагогика за деца с интелектуална 
недостатъчност. Програмата предлага тематичен план на лекционния курс, 
семинарните и лабораторните упражнения. Целта е да се представят главните 
въпроси от съвременната теория на обучението по български език и литерату-
ра (четене и писане) в началния етап на общообразователното и специалното 
(помощно) училище. Успоредно с това се предлага информация за специфич-
ните похвати на преподаване в помощното училище. Програмата акцентира 
върху спецификата на работата с умствено изостаналите деца в часовете по 
роден език. Тя дава възможност специалният педагог да овладее основните 
методически дейности на базата на аналогията между работата в масовото и 
помощното училище. Едновременно с това са представени основните тези от 
съвременната теория на обучението по български език и литература (четене и 
писане) в началния етап в общообразователна среда и в специалното (помощ-
но) училище. Студентите трябва да се научат да:

• да познават и прилагат в практиката категориалния апарат на спе-
циалната педагогика и учебно съдържание по български език и ли-
тература в началния етап на общообразователното и помощното 
училище;

• да са запознати с класическите теории за ограмотяване на малките 
ученици и динамиката на процеса на ограмотяване при децата с ум-
ствена изостаналост в началния етап на обучение;
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• да познават основните принципи, методи и форми на работа в часо-

вете по български език и литература в начален етап на общообразо-
вателното и помощното училище;

• да имат умения за създаване на подход за корекционно въздействие в 
различните типове уроци;

• да прилагат оптимални методически похвати и модели на корекцион-
но-възпитателна работа с умствено изостанали деца.

Български език и литература е един от най-важните учебни предмети, 
особено в начална училищна възраст. Това е така поради факта, че езикът има 
голямо значение за съществуването и комуникацията между хората в обще-
ството. Езикът е средство за получаване на информация, за споделяне на ми-
сли и чувства, за усвояване на познанието и човешкия опит. В това се състои 
неговото значение – не само за усвояване на човешкото познание, но и за ин-
телектуалното развитие на децата в училище. В тази връзка може да се твър-
ди, че родноезиковото обучение е необходимо условие за осъществяването на 
учебния процес по всички учебни предмети.

Наред с това, в програмата са застъпени теми, пряко свързани с речта на 
децата с интелектуална недостатъчност и със спецификата на работата на спе-
циалния педагог. Обърнато е специално внимание на това, че децата постъп-
ват в училище с начална „езикова компетентност“. Натрупаният до момента 
езиков опит може и трябва да се използва като изходно начало и надеждна 
опора при изучаването на родния език. Не такава е ситуацията при децата с 
умствена изостаналост. Следствие първичния им недостатък, значително из-
остава цялостното им речево развитие. Независимо от близкото обкръжение, 
в което растат, умствено изостаналите деца не владеят не само лексическата 
и граматическата система, но имат и редица нарушения в произношението. 
Затова корекционните усилия на специалните педагози трябва да се насочат 
към развитие на речта като цяло и към усвояване на кодифицирания литера-
турен език. Студентите в детайли се запознават с особеностите в речевото раз-
витие на учениците с умствена изостаналост; с психолингвистичните основи 
на ограмотяването – с трудностите и причините при овладяване на процесите 
на четене и писане; с учебното съдържание на езиковото обучение в началното 
училище (масово и помощно); с методическите модели за усвояване на ези-
кови понятия и литературни текстове. По време на семинарните упражнения 
се разработват план-конспекти на уроци от различните дялове на методиката 
на обучение по роден език; съпоставят се теми и методически похвати, из-
ползвани при деца с различна степен на умствена изостаналост и в различни 
видове училища; обсъждат се проблемни ситуации при работата на ресурсния 
учител и пр. Бъдещите специалисти имат възможност да наблюдават уроци, 
изнасяни от най-добрите базови специалисти в общообразователно училище 
и в помощно училище.

По тази методическа учебна дисциплина е разработен електронен учеб-
ник, състоящ се от два модула. В първия модул са застъпени три основни 
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теми, а именно: „Дидактически и методически принципи в родноезиковото 
обучение“; „Учебна програма по български език и литература за ученици с 
умствена изостаналост (І-ІV клас)“ и „Особености в речевото развитие на уче-
ниците с умствена изостаналост“. Във втория модул се разглеждат следните 
теми: „Началното ограмотяване като етап от обучението по български език и 
литература“; „Началното ограмотяване на умствено изостаналите ученици в 
помощно училище“ и „Урокът по начална грамотност –същност, изисквания, 
типове уроци“. Към електронния учебник е приложен тест с 50 въпроса, които 
в различни комбинации се дават на студентите за проверка на знанията им.

„Основи на логопедията“ е учебна дисциплина от задължителния блок 
дисциплини, която предлага информация, имаща отношение към различни-
те видове комуникативни нарушения при деца с лека и умерена умствена из-
останалост и е в пряка връзка с „Методика на обучението по български език 
и литература за деца с интелектуална недостатъчност“. В лекционния курс се 
разглеждат етиологията, същността и проявите на нарушенията, затрудняващи 
процеса на вербална и невербална комуникация при умствено изостаналите 
деца. Предлагат се терапевтични стратегии за преодоляване на тези нарушения. 
Основно внимание се отделя на теоретичните постановки и анализа на езика 
и речта като основно средство за комуникация. Разкриват се неврофизиоогич-
ните основи на речевата дейност, възрастовите етапи на нейното формиране. 
Подробно се представят принципите за анализ на отделните случаи на речева 
патология. Разглеждат се основните критерии за класификация на групите ре-
чеви дефекти и диференциално-диагностичните критерии, улесняващи лого-
педичната диагноза при сходни по прояви речеви дефекти. Включени са теми 
като: „Съотношение между активния и пасивния речник при умствено изоста-
нали деца“; „Особености на изреченията, конструирани от умствено изостана-
лите деца“; „Характеристика на диалогичната и монологичната реч при умстве-
но изостанали деца“; „Терапевтични стратегии за корекция на нарушенията“; 
„Използване на невербалните знаци и невербалното общуване като подпомага-
що вербалното развитие на децата с умствена изостаналост (лека и умерена сте-
пен)“; „Диагностични процедури и техники за установяване на комуникативни-
те нарушения при децата с умствена изостаналост (изследване на експресивна, 
импресивна реч; изследване на граматичен строй на речта, на писмена реч, на 
тежки речеви нарушения и др.)“ в учебната програма са заложени и семинар-
ни и лабораторни упражнения. Студентите имат възможност да наблюдават 
умствено изостанали деца с различни логопедични диагнози, да обсъждат ос-
новните форми и симптоми на нарушенията; да изучават и обсъждат писмени 
работи (диктовки и съчинения) на ученици ІІ – ІV клас с диагноза „дисграфия“.

В електронния модул се разглеждат 11 теми от цялото учебно съдържа-
ние на дисциплината. Отделено е внимание на теми като: „Същност на лого-
педията“; „Съдържание, структура, предмет, обект и субект на логопедията“; 
„Същност и класификация на речевите нарушения“; „Основни нарушения на 
устната реч – дислалия, ринолалия, дизартрия“.

Прилагане на електронна форма на обучение при усвояване на учебни дисциплини ...
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Предимствата при използване на електронни форми на обучение (моду-

ли, учебници и тестове) чрез електронната платформа към Центъра за дистан-
ционно обучение се състои в следното: Изложението на електронните учебни 
средства представя в логична и стегната форма съдържанието на курса. То е 
съобразено с аудиторията (по-голяма част от студентите нямат учебен опит 
извън средното си образование) и условията на учене –насочено е главно към 
самоподготовка на студентите. Текстовете се характеризират с яснота и логи-
ческа последователност на изложението, с достъпност на езика. Студентите 
постепенно да се въвеждат в понятийния апарат на съответната област. 
Присъствието на въпроси, задачи за упражнение, казуси, примерни ситуации 
с решения, примерни тестове за самоподготовка, мозъчна атака и др. стимули-
рат студентите към активна работа с учебника.

Подготовката на висококвалифицирани и конкурентноспособни спе-
циалисти е стратегическа цел на Шуменския университет. Постигането ѝ е 
резултат от осигуряване и непрекъснато повишаване на качеството на образо-
вателния процес и поставянето на студентите както като пълноправни парт-
ньори, така и като активна страна в процеса на тяхното обучение.

Изискванията към учителската професия в последните години непре-
къснато нарастват – в съдържателен и педагогически аспект. Те произтичат от 
по-голямата гъвкавост на пазара на труда и налагат разработването на нови 
концепции в областта на образованието – конвенционалното и специалното. 
В интерес на по-високата компетентност на педагозите, която е неизбежна 
в последното десетилетие от развитието на образователната система и съо-
бразявайки се с новостите в областта на интегрираното обучение на деца със 
специални образователни потребности, подготовката на бъдещите учители 
трябва да отчита засиленото търсене на социално комуникативни и организа-
ционни компетентности.

Още в самото начало към бъдещите специалисти се предявяват високи 
изисквания по отношение на общотеоретическата и методическата им подго-
товка. В учебния план е заложена практическа подготовка, която е продължи-
телен процес на ориентация и придобиване на самочувствие за упражняване 
на учителска професия. Усвояването на тази опитност и ерудиция предста-
влява съществен дял от подготовката на студентите по Специална педагогика.
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МЕНИДЖМЪНТ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И 
СПОРТА СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ

Спаска Георгиева Андонова

MANAGEMENT OF PHYSICAL EDUCATION  
AND SPORT AS EUROPEAN STANDARDS

Spaska Georgieva Andonova

ABSTRACT: The study covers different moments in sport: management in 
consumption of the product ‘’school sport’’ in the context of European standards, 
specifics of physical education and sport in Universities, management of 
recreation through sport. There have been comparative analyzes. Surveyed are 
offering sports activities in schools, the quality of the sports product at Univer-
sities, the activity of the students. The results obtained are shown by different 
tables, figures, charts and graphs.
KEYWORDS: sports products, sports footage, sports activities, sports programs.

Въведение
Спецификата на мениджмънта в образователната система, в която на 

практика се осъществява неикономическа дейност, но продуктът обучение и 
квалификация има пазарни измерения. Според публикувание изследвания на 
Г. Димитров „Образователният продукт се характеризира със знанията и уме-
нията, които се формират у обучаваните и които позволяват приложението 
им в житейската практика“ [1, 56]. Според Б. Цолов: „От маркетингова гледна 
точка е добре да се познават по-важните критерии, по които може да се съди за 
социално-икономическата значимост на съответния спорт“ [5, 76].

Днес въз основа на конкретни показатели се прави обстоен и задълбо-
чен анализ на състоянието на физическото възпитание в страните членки на 
Европейския съюз. Според Ел. Милева: „Структурата на проведените изслед-
вания в областта „Физическо възпитание“ е обособена по основни ключови 
критерии“ [4, 15]. Днес се очертават конкретните измерения на спортните 
продукти „спорт в училище и извън него“ от гледна точка на маркетинга и 
пазарната специфика. Според Й. Калайков: „При обособяване на периметъра 
на спортния мениджмънт от съществено значение е да се реши проблемът за 
класификацията на продукта в спорта.“ [3, 63]
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Човешкият потенциал е ценен ресурс на всяка спортна организация, 

училище, университет. Философията на управление се опира на схващането, 
че хората са ценен ресурс и изключително важна инвестиция. В своите научни 
монографии Г. Димитров почертава следното: „Човешкият ресурс може да се 
използва най-ефективно чрез въвеждането на такива политики, които да сти-
мулират висока мотивация и желание да се работи максимално за развитието 
на спорта в организацията и отдадени на интересите на фирмата. Днес към 
спортните кадри се предявявяват нови изисквания – умение да се работи с 
хора, организационни способности, мениджмънт, маркетинг и др“ [2, 8].

Обект, цели и задачи на изследването
Обект на изследване е спортно-педагогическото образование в общи-

на Бургас на основание европейските измерения. Изследователският екип 
включи в това изследване ученици от различни възрасти: а) III – VIII клас (ОУ 
„П.Р.Славейков“, ОУ „Л.Каравелов“, ОУ “В. Априлов“, ОУ „Бр. Миладинови“, 
ОУ „Г. Бенковски“, ОУ „Д-р Петър Берон“); б) IX – XII клас (СОУ „Д.Дебелянов“, 
СОУ „Климент Охридски“, СОУ „Петко Росен“, СОУ „Константин Петканов“, 
СОУ „Добри Чинтулов“, СОУ „Константин Преславси“, СОУ „Й. Йовков“, 
СОУ „Иван Вазов“, ПГ по туризъм, ПГ по електроника и електротехника ПГ 
„Г.С.Раковски“) и студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Целта на научното изследване е установяване на нивото на физическото 
възпитание и спорта в община Бургас според европейските стандарти и из-
следване на управлението на физичекото възпитание и спорта във висшите 
училища.

Научната разработка представлява опит за анализиране на сложните 
евро-интеграционни процеси в областта на спортно-педагогическото образо-
вание и изследване на управлението на физическото възпитание и спорта в 
българското училище. Разработката третира различни проблеми свързани със 
спорта в свободното от учебни занимания време, мениджмънт, инфраструк-
тура, кадри и финанси.

Въз основа на целта, поставените задачи за разрешаване пред изследва-
телския екип са следните:

* Изследване на кадровия състав, учебни планове и програми в облас-
тта на физическото възпитание и спорта

* SWOT анализ на системата по физическо възпитание.
* Изследвания в областта на физическото възпитание с европейски 

критерии.

Организация и методи на изследване
Обект на изследване са ученици и студенти от различни възрасти: а) 

възрастова група 9–14 г. – 450 участници; б) възрастова група 15 – 18 г. – 350 
участници; в) студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 19 – 26 г.– 
550 участника. Общият брой участници в изследването е 1350.

Спаска Георгиева Андонова
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Организацията на научно-изследователската дейност премина през 

следните три етапа:
а) подготвителен етап –нподготовка на анкетни карти, таблици, графи-

ци, показатели;
б) изследователски етап – изследване на терен използвайки различни 

показатели и методи;
в) заключителен етап – изчисления, резултати, фигури, схеми, изводи и 

предложения.
Научно-изследователският екип използва следните методи в своята на-

учна разработка: a) контент анализ, б) анкета, в) интервю, г)наблюдение, д) 
SWOT– анализ, е) експеримент, ж) математико-статистически методи.

Анализ на резултатите
Важно измерение на европейската стратегия във висшето образование 

се откроява програмата за академичен обмен ERASMUS / Еразъм. Тази сектор-
на програма е част от по-мащабната програма на Европейския съюз „Учение 
през целия живот“.

Важен момент от разглежданите процеси за европейска интеграция в 
сферата на висшето спортно образование се явява хармонизирането на учеб-
ните планове и програми за подготовка на специалисти в областта на физиче-
ското възпитание, спорта, здравето, кинезитерапията в различните европей-
ски академични институции. В тази връзка на фиг: 1 е отразено състоянието 
на кадрите, учебните планове и програмите по физическо възпитание в Уни-
верситет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас. Интерес представляват показа-
телите за оценяване на съдържанието и качеството на всяка една учебна про-
грама. Най-важните от тях са следните: а) условия и изисквания за включване 
н програмата – връзка между средно и висше образование; б) академична и 
научна квалификация на преподавателите в програмата – образователна и на-
учна степен; в) оценяване на студентите в рамките на програмата – съотноше-
ние между финално и текущо оценяване.
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Фиг: 1. Кадрови състав, учебни планове и програми на катедра „Спорт и анимация“

Мениджмънт на физическото възпитание и спорта според европейските стандарти
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Учебната програма по физическо възпитание и спорт е разделена на две 

части: а) обща физическа подготовка (I-ви курс); б) специализирана спортна 
подготовка (II, III и IV-ти курс). В първата част са включени 10 спорта, а във 
втората – 12 спорта. Кадровият състав на катедра „Спорт и анимация“ не от-
говаря на съвременните изисквания: а) докторите съставляват 20%; б) доцен-
тите – 10%; в) преподавателите – 70%.

Стратегията в образователната сфера като цяло трябва да бъде в унисон 
с предизвикателствата на глобализацията. Европейската ценностна система 
относно образованието предполага:

• конкурентноспособност на образователните структури;
• децентрализацията на финансовите механизми;
• преодоляване съпротивата на държавната бюрокрация;
• независим одит;
• мобилност;
• ефективно управление.
Европейските стандарти за образователни услуги се представят в осем 

пункта (Фиг: 2).

„Спорт и анимация” не отговаря на съвременните изисквания: а) докторите съставляват 20%; б) 
доцентите – 10%; в) преподавателите – 70%. 

Стратегията в образователната сфера като цяло трябва да бъде в унисон с 
предизвикателствата на глобализацията. Европейската ценностна система относно образованието 
предполага:  

 конкурентноспособност на образователните структури;             
 децентрализацията на финансовите механизми;                           
 преодоляване съпротивата на държавната бюрокрация;   
 независим одит;   
 мобилност; 
 ефективно управление.   

Европейските стандарти за образователни услуги се представят в осем пункта (Фиг: 2).  
 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг: 2.  Европейските стандарти за образователни услуги  
 
1) конкуренция- нивото на образованието и предпочитанията на потребилите; б) покриване 

на критериите за качество и от финансовото състояние на учебното заведение; в) мобиност – 
свободен избор на учебно заведение и спорт; и т.н.  

 
Въз основа на посочените критерии към настоящия момент се реализира нов, актуален 

проект за развитие на качествено физическо възпитание. Той е иницииран от ЮНЕСКО / 
UNESCO, съвместно с Асоциацията по физическо възпитание на Северозападните страни / The 
North Western Countries Physical Education Association (Фиг: 3).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг: 3. Критерии за провеждане на изследвания в областта на физическото 
възпитание  

Европейските стандарти за образователни услуги 

1) конкуренция 

2) финансова децентрализация 
на образованието 

4) преодоляване на субективизма при 
оценяването на учебните резултати  

3) мобилност на учащите се  

5) регулиране контингента на учащите се 

6) преодоляване съпротивата на 
държавната бюрокрация  

8) ръководни органи – ръководство и ефективна 
администрация  

7) независими системи за наблюдение и контрол

Критерии  

1) Обща ситуация на физ. възпитание в 
училищата

3) отговорни институции за развитието на 
физическото възпитание  

2) статус на физическото възпитание  

7) критерии за качествено обучение  

8) мониторинг на физическото 
възпитание и качествено осигуряване на 

неговото провеждане  

12) връзка между физическото възпитание и спортно 
– двигателните дейности извън училище и в 

свободното време на учениците

6) учебно съдържание и основни 
образователни области  

4) време за провеждане на физическото 
възпитание в училищата  

9) дейности на децата с увреждания  

10) ресурси за осъществяване на 
обучението в училищата  

5)учебни планове и програми по физ. възпитание  
11) статус и квалификация на учитителите по 

физическо възпитание  

Фиг: 2. Европейските стандарти за образователни услуги

1) конкуренция- нивото на образованието и предпочитанията на потре-
билите; б) покриване на критериите за качество и от финансовото състояние 
на учебното заведение; в) мобиност – свободен избор на учебно заведение и 
спорт; и т.н.

Въз основа на посочените критерии към настоящия момент се реализи-
ра нов, актуален проект за развитие на качествено физическо възпитание. Той 
е иницииран от ЮНЕСКО / UNESCO, съвместно с Асоциацията по физическо 
възпитание на Северозападните страни / The North Western Countries Physical 
Education Association (Фиг: 3).

Спаска Георгиева Андонова
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„Спорт и анимация” не отговаря на съвременните изисквания: а) докторите съставляват 20%; б) 
доцентите – 10%; в) преподавателите – 70%. 

Стратегията в образователната сфера като цяло трябва да бъде в унисон с 
предизвикателствата на глобализацията. Европейската ценностна система относно образованието 
предполага:  

 конкурентноспособност на образователните структури;             
 децентрализацията на финансовите механизми;                           
 преодоляване съпротивата на държавната бюрокрация;   
 независим одит;   
 мобилност; 
 ефективно управление.   

Европейските стандарти за образователни услуги се представят в осем пункта (Фиг: 2).  
 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг: 2.  Европейските стандарти за образователни услуги  
 
1) конкуренция- нивото на образованието и предпочитанията на потребилите; б) покриване 

на критериите за качество и от финансовото състояние на учебното заведение; в) мобиност – 
свободен избор на учебно заведение и спорт; и т.н.  

 
Въз основа на посочените критерии към настоящия момент се реализира нов, актуален 

проект за развитие на качествено физическо възпитание. Той е иницииран от ЮНЕСКО / 
UNESCO, съвместно с Асоциацията по физическо възпитание на Северозападните страни / The 
North Western Countries Physical Education Association (Фиг: 3).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг: 3. Критерии за провеждане на изследвания в областта на физическото 
възпитание  

Европейските стандарти за образователни услуги 

1) конкуренция 

2) финансова децентрализация 
на образованието 

4) преодоляване на субективизма при 
оценяването на учебните резултати  

3) мобилност на учащите се  

5) регулиране контингента на учащите се 

6) преодоляване съпротивата на 
държавната бюрокрация  

8) ръководни органи – ръководство и ефективна 
администрация  

7) независими системи за наблюдение и контрол

Критерии  

1) Обща ситуация на физ. възпитание в 
училищата

3) отговорни институции за развитието на 
физическото възпитание  

2) статус на физическото възпитание  

7) критерии за качествено обучение  

8) мониторинг на физическото 
възпитание и качествено осигуряване на 

неговото провеждане  

12) връзка между физическото възпитание и спортно 
– двигателните дейности извън училище и в 

свободното време на учениците

6) учебно съдържание и основни 
образователни области  

4) време за провеждане на физическото 
възпитание в училищата  

9) дейности на децата с увреждания  

10) ресурси за осъществяване на 
обучението в училищата  

5)учебни планове и програми по физ. възпитание  
11) статус и квалификация на учитителите по 

физическо възпитание  

Фиг: 3. Критерии за провеждане на изследвания в областта  
на физическото възпитание

Приложени бяха шест Европейски критеря при изследване на физиче-
ското възпитание сред ученици във възрастовата граница 9 – 14 години. По-
лучените резултати са отразени на фигура 4. В изследването взеха участие 450 
ученици от шест основни училища на територията на община Бургас.
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Фиг: 4. Изследвания в областта на физическото възпитание  
с европейски критерии

Получените резултати очертават следната картина: Най-високи резулта-
ти се получиха при третия критерий „качество на обучението по физическо 
възпитание“ (оценка 5,50 – 5,60). Останалите критерии заемат следната после-
дователност: 2) „време за провеждане на физическото възпитание“ (оценка 5,30 
– 5,60); 3) „учебни планове и програми по физическо възпитание“ (оценка 5,30 
– 5,50); 4) „спортно-двигателни дейности извън училище и в свободното време“ 
(оценка 5,30 – 5,50); 5) „квалификация на учителите по физическо възпитание“ 
(оценка 5,10 – 5,30); 6) „дейности за деца с увреждания“ (оценка 4,30 – 4,50).

Мениджмънт на физическото възпитание и спорта според европейските стандарти
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Изследователският екип изследва мотивите за практикуване на физи-

чески упражнения и спорт през свободното време сред студентската младеж. 
Резултатите са отразени на фигура 5.
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Фиг: 5. Мотиви за практикуване на физически упражнения и спорт през 
свободното време

1) „за развлечение“ – 50,1%; 2) „за подобряване на физическите си ка-
чества“ – 32,3%; 3) „за овладяване на нови двигателни навици“ – 20,5%; 4) „за 
да подражавам на известни личности“ – 18,2%; 5) „за да подобря здравето 
си“ – 17,6%; 6) „други“ – 14,8%.

Изводи и предложения
1. Изследването акцентрира, че редовната двигателна дейност сред уче-

ниците и студентите подобрява тяхното духовно и физическо благосъстояние. 
Оказва благотворно въздействие върху способността за усвояване на знания 
според европейски критерии.

2. Изследването в областта на физическото възпитание и спорта при въ-
веждането на шест европейски критерии се получиха следните резултати: 1)
„качество на обучението по физическо възпитание“ – 5,55; 2) „време за про-
веждане на физическото възпитание“ – 5,45; 3) „учебни планове и рограми по 
физическо възпитание“ – 5,42; 4) „спортно-двигателни дейности извън учили-
ще и в свободното време“ – 5,40; 5) „квалификация на учителите по физическо 
възпитание“ – 5,20; 6) „дейности за деца с увреждане“ – 4,45.

3. Европейските измерения на спортнопедагогическото образование 
във висшите училища очертава следната картина: При мотивите за практи-
куване на физически упражнения и спорт през свободното време резултатите 
са следните: 1) „за развлечение“ – 50,1%; 2) „за подобрение на физическите си 
качества“ – 32,3%; 3) „за овладяване на нови двигателни навици“ – 20,5%; 4) 
„за да подражавам на известни личности“ – 18,2%; 5) „за да подобря здравето 
си“ – 17,6%; 6) „други“ – 14,8%.

Спаска Георгиева Андонова
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АГРЕСИЯТА В РАБОТАТА  
НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Станислава Павлова, Веселин Вълков
Медицински университет „проф. д-р П. Стоянов“ – Варна

AGGRESSION IN THE WORK  
OF HEALTHCARE PROFESSIONALS

Stanislava Pavlova, Veselin Valkov

ABSTRACT: The professions in health care require constant communication and 
interaction with people. In their daily work medical professionals face verbal and 
physical aggression in varying degrees.The aggressive behavior in the workplace 
is from patients, from their relatives or from colleagues. Such actions affect the 
health and welfare of workers, affect his personal life, tarnish his reputation, they 
are a prerequisite for errors,departure and others. Increased awareness of health 
professionals about the factors that affect aggressive behavior, increased com-
municative competence, skills for resolving conflicts is a prerequisite for reducing 
accidents in the work period.
KEYWORDS: profession, work environment, aggression, communication, behavior.

В основата на всяка човешка дейност лежи активното и целенасочено 
взаимодействие. В сферата на здравеопазването общуването и взаимодейст-
вието с пациента и членовете на медицинския екип са част от ежедневната 
дейност на работещите. Поведението на медицинските професионалисти се 
определя от етичния кодекс. Използването на груб език в процеса на работа е 
недопустимо. Такова поведение се дефинира като непрофесионално (26). Мо-
ралните норми и поведение на всяка професия се създават в трудовия процес. 
Професионален морал притежават преди всичко професиите, чиито обект е 
човекът, като към тях се предявяват и високи изисквания. Професионалната 
етика е ценностно-нормативна теория за поведението на хората в дадена про-
фесия (5). Тя регулира отношенията вътре в професионалната общност и с ин-
ституциите извън нея, но и формулира професионалните стандарти – качест-
ва, умения, нагласи, които са ценни и важни за професията. Професионал-
ната етика не е само система от идеални взаимоотношения, тя е елемент и на 
социалногруповата идентичност. Въпросите за поведението на медицинския 
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специалист, от гледна точка на професионалната етика, са обект на изучаване 
от деонтологията, а техен израз са кодексите за професионално поведение (4).

Агресията на работното място съществува в много професии. Здравни-
те професионалисти са особено уязвими (27). На работното място агресията 
е определена като професионална здравна опасност, което я прави значим въ-
прос за специалисти по здравни грижи (9).

Съществуват множество теории за причините, повлияващи агресив-
ното поведение на човека. Някои автори (Presley, Robinson, Fernandes et al.) 
разглеждат агресията като поведение, обхващащо спектъра от словесни обиди 
(вербална агресия) към физическо насилие (физическа агресия). Вербалната 
агресия е дефинирана като всяка комуникация, атакуваща човека професио-
нално или лично, отнасяща се до вербални обиди, заплахи или нанасяне на 
вреди (Cameron). Други изследователи (Campbell, Humpheries, Bandura) я оп-
ределят като обидно действие, водещо до нараняване на лицето (24). Според 
Американската психологическа асоциация агресията е поведение, извършено 
от лице (агресор), нанасящо вреда на друго лице. Според нея „вредата“ може 
да е пряка физическа (удар), психологическа (вербални обиди) и непряка вре-
да (унищожаване на имущество) (22).

В зависимост от теорията, която я определя, агресия може да е на биоло-
гична или психологическа основа. Биологичните процеси се отнасят до гене-
тиката, дейността на ендокринната система и невротрансмитери. Други при-
чини за агресивно поведение са психологични, етологични и социални (24).

Най-популярното определение на агресията в съвременната социална 
психология е, че това е поведение, което причинява зло. От социална глед-
на точка може да се определи като всяко действие или поведение, целящо да 
причини вреда. На индивидуално ниво варира от сравнително леки словесни 
изрази на недоволство, чувство на неудовлетвореност или враждебност, до 
тормоз и прояви на насилие. Насилието е екстремна форма на агресия, включ-
ваща използването на физическа сила, за да нанесе вреда на хора или имуще-
ство, или да ограничи правата на личността (6). Дадено лице може да бъде 
агресивно, без да оказва насилие.

Според Световната здравна организация, агресията е с многофакторна 
природа. Според тази рамка агресията и насилието са резултат от взаимовръз-
ката между индивидуални, социални, културни и факторите на околната среда 
(Duffy et al., 2005) (24).

Обсъждайки агресията на работното място в психологическата и соци-
ологическа литература, по-рядко се използват термините, като „професионал-
на агресия“ или „професионално насилие“. По-често е застъпено понятието 
„агресия на работното място“, отнасящо се до всяка нефизически или физиче-
ска агресивна проява, извършена към човек при изпълнение на трудовата си 
дейност (18).

Агресията на работното място е широко разпространена. Голям брой 
хора, от различни професии, са били изложени на агресивни прояви по време 
на своята работа (di Martino, 2005). Агресорите могат да бъдат:

Агресията в работата на медицинските професионалисти
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• Външни за работното място – членове на обществото и / или паци-

енти. Външните източници са по-често срещани.
• Вътрешни за работното място – надзорни органи или колеги (21).
Агресията на работното място се отразява на здравето и благосъстоя-

нието на човека. Тя повлиява личния и семейния живот на хората, като пови-
шава потребността от семейна подкрепа (Lewis & Orford, 2005) (20) или вло-
шава семейните взаимоотношения (Hoobler & Brass, 2006) (19). Последици от 
агресията на работното място за организациите са преки и непреки, включва-
щи намаляване на производителността, разходи за обезщетение, както и на-
кърняване на репутацията.

Агресията на пациента към медицинските специалисти е изучавана в 
световен мащаб. Международният съвет на медицинските сестри (ICN) опре-
деля, че агресивно поведение към медицинските сестри в значителна степен се 
осъществява от пациент или техен близък основно в спешните и психиатрич-
ни отделения, както и към по-млади и неопитни медицински сестри (Beech, 
2007; Rippon, 2000; Wells and Bowers, 2002) (23). В Нова Зеландия е много висок 
процентът на медицинските сестри, съобщаващи за вербална агресия (94%) 
(Greenwood et al., 2014) (25). Проучване проведено в Австралия през 2010 годи-
на показва, че към повече от 70% от лекарите е проявена вербална, а при една 
трета от тях и опити за физическа агресия. Данните от изследването показват, 
че по-голяма част от лекарите, подложени на агресивни прояви, са били с кра-
тък професионален опит и предимно жени. Сведенията от различни автори 
сочат, че агресията на работното място от вътрешни и външни източници въз-
действа отрицателно върху благосъстоянието на клиницистите (10,15,16,17).

Спектър от поведения като физическо насилие, обиди и др. може да е в 
резултат на заболяването, прекомерното времето за чакане, социално – кул-
турни поведения (Grenyer et al., 2004) (8,14).

Всички медицински специалисти, особено лекарите и медицинските 
сестри в отделенията за спешна помощ, има вероятност да се сблъскат с раз-
лични видове агресивно поведение. То може да е причинена от медикаменти, 
които приема пациентът, соматични или психични заболявания, отравяния 
и др., като могат възникнат и в комбинация. Към състоянията, провокира-
щи агресивни прояви от страна на пациента, се отнасят хипоксия, пневмония, 
заболявания на дихателните пътища, диабет, инсулт, тумори, енцефалит, ме-
нингит, чернодробна или бъбречна недостатъчност, употреба на наркотични 
вещества, стероиди, алкохол, медикаменти и др. (11).

Различни автори проучват причините, водещи до агресивни прояви от 
страна на пациента. Към предикторите на агресията в лечебните заведения 
могат да бъдат отнесени (13, 24, 25):

➢ Злоупотребата с наркотични вещества и алкохол, провокиращи по-
ведение, свързано с обиди и насилие;

➢ Временни органични нарушения (напр. диабетна хипогликемия);
➢ Интракраниална травма;

Станислава Павлова, Веселин Вълков
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➢ Психични заболявания;
➢ Болка;
➢ Стрес и фрустрация;
➢ Безпокойство;
➢ Страх и уязвимост;
➢ Възраст и пол на агресивно лице – мъжете са по-агресивни от жените 

и във възрастовия диапазон от двадесет до тридесет годишни;
➢ Недостатъчен брой персонал;
➢ Прекомерно време за чакане – основна причина пациентът да стане 

нетърпелив, тревожен и агресивен;
➢ Пренаселеност и липса на пространство;
➢ Недостатъчните охранителни мерки;
➢ Отношение на персонала и др.
Неефективната комуникация е един от факторите, допринасящ за агре-

сията на пациента към медицинския екип. Съществуват различни детерми-
нанти на агресията, свързани с:

✓ Особености на медицинския екип;
✓ Характеристики на пациента;
✓ Фактори на околната среда (24).
В спешните отделения предиктор на агресия от страна на пациент е пре-

комерно време за чакане, отношението, поведението и уменията на лекаря или 
медицинската сестра. За да се подпомогнат медицинските сестри при иденти-
фицирането на акт на насилие, някои автори предлагат показатели за агресив-
ни прояви. Тези признаци включват израз на гняв, бърза реч, гневен тон на 
гласа, нервност, настояване за внимание, агресивни изявления или заплахи, 
стиснати юмруци и др. (24).

Потребността от лечение се определя от желанието на пациента да се 
освободи от нежеланите симптоми и от активната му борба с болестта. В хода 
на заболяването се демонстрира нуждата от самосъхранение и сигурност, въз-
никва противоречие между потребностите.

Общуването се осъществява при взаимодействие между медицин-
ската сестра и пациента. Ефективността му зависи от преодоляването на 
потенциални проблеми. Изборът на ефективен подход към пациента е в съ-
ответствие с емоционалните, физическите, поведенческите и социалните му 
потребности. Взаимодействието с пациента е породено от необходимостта 
за подпомагане и повишаване на адаптацията му в условията на хоспита-
лизацията. Комуникацията цели не само получаване на информация, но и 
подпомагане за бързата му адатация към медицинския екип, другите паци-
енти в отделението, болничната среда, манипулациите, болестта, промене-
ната социална роля.

В ежедневната си работа медицинските професионалисти са подложени 
на обиди, заплахи и насилие (8), (21). Агресорите по-често са пациенти и/или 
техни близки.

Агресията в работата на медицинските професионалисти
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Пациентът може да разбере обективно дадената ситуацията, но в отно-

шението си към нея той влага личен смисъл, който управлява и ръководи не-
говото поведение.

Работещите са изправени и пред непосредствена заплаха от физическо 
насилие. Те развиват емоционални реакции като гняв, тревожност, безпомощ-
ност, тъга и депресия В следствие на вербална и физическа агресия медицин-
ските сестри допускат грешки в своята работа, те са с понижено настроение, 
намалена е производителност. Последиците от агресивни прояви могат да бъ-
дат значителни. Свързани са с увеличени разходи в здравеопазването, нега-
тивни последици върху личния живот на медицинските специалисти, напус-
кане на работното място и др. (8,7, 21).

Все повече се увеличават данните за агресия над медицинските сестри, 
но това може да се окаже само върхът на айсберг (Pen, 2006), тъй като, от една 
страна работещите не желаят да съобщават за подобни агресивни актове по-
ради повишеното време за документиране на случая, а от друга, е убедеността 
за липсата на полза от съобщаването на подобен инцидент. Освен това меди-
цинските сестри често възприемат агресивното към тях поведение като част 
от сестринството (Grenyer et al., 2004; Jones and Lyneham, 2000; Lyneham, 2000; 
Zernike and Sharpe, 1998) (8).

В някои страни задължително се осъществява обучение, насочено към 
намаляване на инцидентите, свързани с агресивните прояви. Според някои 
автори повишаването на знанията и уменията за общуване и справяне с кон-
фликтни ситуации би повлияло агресивните прояви (Gale et al., 2009; Gillespie 
et al., 2010; Rew and Ferns, 2005; Papadopoulos et al., 2012;) (12). Въпреки че 
медицинските сестри в периода на обучението си се подготвят за справяне с 
емоциите на пациентите, често уменията им са недостатъчни за справяне с 
агресията (22). Други превантивни усилия спрямо агресията са свързани с по-
добрение на политическите, административни и управленски стратегии (Hills 
and Joyce, 2013)(18).

Стратегиите за намаляване на агресивните прояви са разнообразни и за-
висят от редица фактори – външни и вътрешни за човека. Необходимо е поли-
тическите, обществени и образователни усилия да се насочат в следните области:

✓ Повишаване информираността на медицинските сестри относно пси-
хологически поведенчески теории и модели;

✓ Повишаване на информираността на персонала в правен аспект от-
носно правата, възможностите и свързаната с това безопасност;

✓ Повишаване знанията на персонала по отношение на предсказуемите 
фактори и познаване на ранните признаци на агресия;

✓ Подобряване на комуникативните умения и свързаните с това вер-
бални и невербални подходи на поведение;

✓ Ясно определена правителствена и обществена политика по отноше-
ние на агресивното поведение на работното място в сферата на здра-
веопазването.

Станислава Павлова, Веселин Вълков
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СТРУКТУРЕН МОДЕЛ НА АУДИО ТЕХНОЛОГИЯ  
ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛЕН АРАНЖИМЕНТ

Стефан П. Русков

STRUCTURAL MODEL OF AUDIO TECHNOLOGY  
TO CREATE DIGITAL ARRANGEMENT

Stefan P. Ruskov

ABSTRACT: The report has made structural analysis of audio information as-
sociated with the functions of each of the elements of the model: input, edit indi-
vidual party’s signals and editing of the signal from the point of view of the theory 
of fuzzy logic.
KEYWORDS: audio information, digital arrangement, structurаl model, fuzzy logic

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 290/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Структурният модел на аудио-технологията е свързан с функциите на 
всеки от елементите на модела, отнасящи се до аудио-информация за въвежда-
не, редактиране на сигналите на отделните партии и редактирането на общия 
сигнал в дигиталния аранжимент (Фиг. 1). На тази база в по-нататъшното из-
ложение се предлага структурен анализ на тази аудио-информация.
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• лингвистична неопределеност, свързана със синхронизацията на зву-

ковите сигнали, избора на ниво за всеки един от тях и необходимото 
отделяне на музикалните партии с цел редактиране им;

• неопределеност, свързана с невъзможност за пълно и точно описание на 
обекти и процеси, отнасящи се до въвеждането на звуковите сигнали;

• неопределеност, свързана с невъзможност за формализиране на опи-
санието на понятията за качество, отнасящи се до ниво, синхрониза-
ция и отделяне на въвежданите звукови сигнали [1,2,3].

2. Редактиране на аудио информация
Във втория елемент на структурния модел на аудио-технологията, свър-

зан с технологично обоснованите стъпки за редактиране на аудио-информа-
ция, също се констатира размитост, отнасяща се до следните видове неопре-
делености:

1. Лингвистични неопределености, свързани със:
• силата на звучене на сигналите в различните партии;
• постигане на желана честотна характеристика за всяка честотна лента 

в сигналите на отделните музикални партии;
• изравнеността на сигналите в музикалните партии;
• съобразяване с нивото на реверберация във всяка партия.
2. Неопределености свързани с невъзможност за пълно и точно описание 

на обекти и процеси, отнасящи се до:
• синхронизацията на силата на звучене на дадена партия спрямо всич-

ки останали;
• постигане на желана честотна характеристика за сигнала на всяка 

партия;
• изравняване на амплитудата на сигналите в музикалните парти;
• невъзможност за пълно и точно описание на процеса за съобразяване 

на нивото на реверберация.
3. Неопределености, свързани с невъзможност за формализиране на опи-

санието на понятията за качество, отнасящи се до:
• сила на звучене на сигналите на музикалните партии;
• желана честотна характеристика на сигналите на музикалните партии;
• изравняване на амплитудата на сигналите на музикалните партии;
• невъзможност за формализиране на качественото описание на про-

цеса за съобразяване на нивото на реверберация.

3. Редактиране на аудио-информацията в общия сигнал
В третия елемент на структурния модел на аудио-технологията, свързан 

с технологично обоснованите стъпки за редактиране на аудио-информацията 
на общия сигнал, се констатира размитост, отнасяща се до следните видове 
неопределености:

1. Лингвистични неопределености, свързани със:
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• силата на звучене на общия сигнал;
• постигане на желана честотна характеристика за всяка честотна лента 

на общия сигнал;
• изравнеността на общия сигнал;
• съобразяване с нивото на общия реверберационен фон;
2. Неопределености свързани с невъзможност за пълно и точно описание 

на обекти и процеси, отнасящи се до:
• синхронизацията на силата на звучене на дадена партия спрямо всич-

ки останали;
• постигане на желана честотна характеристика на общия сигнал;
• изравняване на амплитудата на общия сигнал;
• съобразяване с общия реверберационен фон.
3. Неопределености, свързани с невъзможност за формализиране на опи-

санието на понятията за качество, отнасящи се до:
• сила на звучене на общия сигнал;
• желана честотна характеристика на общия сигнал;
• изравняване на амплитудата на общия сигнал;
• съобразяване с нивото на общия реверберационен фон.
Обобщавайки анализираната информация от трите елемента на струк-

турния модел на аудио-технологията, се стига до извода, че съдържанието на 
тази информация е слабо структурирано – съдържа количествени и качестве-
ни характеристики, неподдаващи се на формализация процеси и обекти, ос-
новани както на знанията в областта на аудио-обработката, така и на опита и 
интуицията на различни съображения от типа на „здравия разум“.
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СПОРТНА АКТИВНОСТ И ОБУЧЕНИЕ  
ПО СПОРТ В ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  

И МАКЕДОНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В ГРАД ЩИП
Теодора Симеонова, Биляна Попеска

ABSTRACT: This report compares the teaching of sport and the organization of 
learning in Shumen University „Bishop Konstantin of Preslav“ and University 
„Goce Delchev“ from Stip, Republic of Macedonia. Discuss sports events of uni-
versity teams and the state of sports clubs of both universities. Outputs recom-
mendations for improving the quality of education and future joint appearances.
KEYWORDS: university sports, sports club, learning process

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 296/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Въведение
Физическото възпитание и спортът във висшите училища са неразделна 

част от обучението на студентите под формата на задължителни и факулта-
тивни занимания, с минимален хорариум на задължителните занимания от 60 
часа годишно за студентите, които се обучават за придобиване на образовател-
но-квалификационната степен „бакалавър“ или за придобиване на образова-
телно-квалификационната степен „магистър“ по чл. 42, ал. 1, т. 2, буква „а“ от 
Закона за висшето образование. (1) Учебните програми по физическо възпи-
тание и спорт се разработват в съответствие с профила на висшето училище. 
Оценъчната система за физическата годност на студентите се определя от ви-
сшето училище. Тренировъчната и състезателната дейност във висшите учи-
лища е доброволна и се осъществява от студентски спортни клубове. Висшите 
училища насърчават създаването и развитието на студентски спортни клубове 
и подпомагат тяхната общественополезна спортна дейност. Висшите училища 
осигуряват възможности за съчетаване на тренировъчната и състезателната 
дейност на изявени студенти спортисти с изискванията на учебния процес.

Според Националната програма за развитието на физическото възпита-
ние и спорт в Република България за периода 2012 -2022 година приоритет на 
висшите училища е включването на спорта в дейността им, като важен фактор 
за възстановяване и поддържане на физическата дееспособност на студен-
тите. Проблемът за физическото възпитание и спорта във висшите училища 
трябва да намери своето трайно и принципно решаване като съставна част 
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от преустройството на образователната система у нас. За целта е необходимо: 
заниманията по физическо възпитание и спорт и резултатите от тях да бъ-
дат включени в системата на т. нар. „академичен кредит“, който се формира от 
задължителни, факултативни или свободно избираеми предмети и форми на 
обучение; да се създадат необходимите организационни, материално-техни-
чески и кадрови предпоставки за издигане равнището на спортното майстор-
ство във висшите учебни заведения по модела на елитния студентски спорт в 
страните с развита пазарна икономика; ясно разграничаване на задължител-
ната спортна подготовка на студентите (учебните часове по спорт по Закона за 
висшето образование) и състезателния студентски спорт на регионално и на-
ционално ниво (представяне на университетите от отборите им, съставлявани 
от най-добрите спортисти в различните дисциплини); да се създадат условия 
за насърчаване активността на студентите за участие в масовия студентски 
спорт чрез организиране на масови студентски прояви, конференции и раз-
глеждане на проблемите на студентския спорт на всички нива (2).

Цел и задачи
Цел на нашето изследване е да се сравни организацията на обучението 

по спорт в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Уни-
верситет „Гоце Делчев“ от македонския град Щип.

Задачите за осъществяване на целта са:
◆ Анализиране на нормативни документи;
◆ Разкриване да се особеностите в програмите и часовете по факултети 

в двете висши училища;
◆ Разглеждане състоянието на спортните клубове във ВУЗ –овете;
◆ Извеждане на препоръки за оптимизиране на учебния процес.
Шуменският университет е утвърдено и ползващо се с авторитет в 

страната и в чужбина висше училище със съвременни условия за провеж-
дане на учебния процес, за научноизследователска, художественотворческа 
и спортна дейност. Неговите специалности обхващат универсума на ви-
сшето образование, състоящ се от хуманитарни, природни, математически, 
педагогически и технически науки. Структурата на университета включва 
пет факултета (в гр. Шумен), един колеж (в гр. Добрич) и един департамент 
(в гр. Варна). В Шуменския университет се обучават в редовна и задочна 
форма над 7000 студенти във Факултета по хуманитарни науки, Факултета 
по математика и информатика, Факултета по природни науки, Педагогиче-
ския факултет, Факултета по технически науки и в Колежа. В съответствие с 
държавните нормативни документи обучението се осъществява по учебни 
планове и програми за образователно-квалификационните степени профе-
сионален бакалавър, бакалавър и магистър, както и за образователно-на-
учната степен доктор. Чрез Департамента за информация, квалификация и 
продължаващо образование са създадени необходимите условия за учене 
през целия живот.

Спортна активност и обучение по спорт в Шуменски университет и ...
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Шуменският университет има 5 учебни корпуса, спортни игрища, плу-

вен басейн, две фитнес зали. Студентският съвет е в центъра на студентското 
самоуправление. Студентите имат възможност не само да се образоват в из-
браното от тях направление, но и да се включат в разнообразни аудиторни 
и извънаудиторни начинания и програми, които им дават възможност да се 
изявят според предпочитанията и способностите си в полето на науката, худо-
жественото творчество и спорта.

Университет „Гоце Делчев“ в Щип е държавно училище, заемащ вто-
ро място в класацията на висшите учебни заведения в Република Македо-
ния. Като нова и енергична институция за висше образование, тя постоянно 
следва интересите на младото население, както и най-новите икономически, 
индустриални и технологични тенденции, създава изящни възможности за 
висше образование. Дипломата на университета в град Щип е международно 
призната, сертифицирана в съответствие с националните и международните 
стандарти и дава конкурентоспособност на пазара на труда. В университета 
са интегрирани дванадесет факултета и три академии, които са организиран в 
три кампуси. Лекциите се провеждат в учебни центрове, които са разпръснати 
в дванадесет града. Отлична възможност за академично развитие имат 20 000 
студенти, обучавани в Юридически факултет, Факултет по образователни нау-
ки, Аграрен факултет, Факултет по компютърни науки, Факултет по природни 
и технически науки, Факултет по медицински науки, Факултет по туризъм и 
бизнес логистика, Факултет по електро инжинерство, Факултет по машино-
строене, Технологичен факултет, Филологически факултет, Стопански факул-
тет, Музикална академия, Художествена академия и Филмова академия (3).

Предмет „Спорт и отдих“, като задължителен предмет изучават всички 
студенти от всички факултети на Македонския университет като задължителен 
предмет. Този предмет не се оценява, няма кредити, но посещенията на упраж-
нения по спорт и отдих са условие за подпис като условие за записване на след-
ващия семестър / година. В Шуменски университет предмет „Спорт“ под раз-
лични наименования в различните факултети – Физическо възпитание, спорт 
и рекреация, обща физическа подготовка, физическо възпитание се реализира 
под формата на задължителна, избираема или факултативна дисциплина. Тя се 
реализира в различен семестър и с различен брой часове в зависимост от специ-
алността и факултета. При всички варианти дисциплината „Спорт“ приключва 
с присъждане на кредити и оценяване с текуща оценка или изпит.

Във един факултет на Щипския университет – Факултет по образова-
телни науки физическото възпитание се изучава като предмет „Физическо и 
здравно образование“ с методология 1 и 2 и Теория и практика на играта. Тези 
дисциплини изучават бъдещи учители в детски градини и начални училища 
(1–5 клас). В тези програми няма спортове като отделно съдържание, един-
ствено се изучават основните елементи на хвърляне, ловене, удари.

Физическо и здравно образование 1 се преподава в един семестър (5 се-
местър, 3 година на обучение). Студентите имат практически упражнения в 

Теодора Симеонова, Биляна Попеска



945
зала, където се обучават различните форми на естествени движения. Физи-
ческо и здравно образование 2 с методика се изучава в 6 семестър, третата 
година. При третата част на обучението студентите реализират часове по фи-
зическо възпитание в училище с учениците от 1 – 5 клас.

В българския ВУЗ в Педагогически факултет се обучават студенти в спе-
циалността „Педагогика на обучение по физическо възпитание“. По време 1 – 
7 семестър се изучават техниката и методиката на спортните игри – баскетбол, 
волейбол, хандбал и футбол, лека атлетика, гимнастика, плуване. След 3 семес-
тър започва практическото усъвършенстване под формата на хоспитиране, 
текуща педагогическа и преддипломна практика. За да завършат студентите 
полагат и държавен практико- приложен изпит в базови училища в различни-
те степени на българското училище.

Състоянието на университетския спорт в двете институции е сходно. 
Наличието на сравнително добра и подходяща спортна база за студентски 
спорт дава възможност за значителни резултати.

Университет „Гоце Делчев“ има спортен център, който развива дейност 
на студенти и служители. В момента съществуват университетски клубове за 
баскетбол, тенис на маса шах и алпинизъм. В собствена спортна зала, се реали-
зира дейността на клубовете. Освен в университетските първенства по тенис 
на маса и баскетбол, клубовете се състезават в официалните шампионати на 
Македония. Футболният отбор има забележителни постижения в универси-
тетската лига по този спорт, както и борците по карате, които са имали значи-
телни успехи на международно ниво.

Организационно студентския спорт в България се администрира от 
Асоциация за университетски спорт „Академик“. Във всички състезания 
участват отбори на университета, като значими постижения имат отборите по 
хандбал, аеробика, баскетбол 3х3, лека атлетика, ориентиране, футбол. За вто-
ра поредна година освен реализирането на Държавния спортен календар на 
висшите училища, се организира Национална универсиада по 10 вида спорт. 
Шуменски университет се представя традиционно силно в спортовете тенис 
на маса, джудо, лека атлетика, кик бокс.

Двата университета участваха на международен спортен фестивал в Ис-
танбул, където отборите им играха в спортовете волейбол и тенис на маса.

Заключение
В контекста на програмите в часовете по „Спорт“ в Шуменски универ-

ситет „Епископ Константин Преславски“ и по „Спорт и отдих“ в Университет 
„Гоце Делчев“ от град Щип, се създават реални условия за системни спортни 
занимания, при интегрално реализиране на формиращ и възпитателен ефект. 
В съответствие на съвременните научни постижения, принципи на обучение 
и европейски стандарти са разработени и внедрени нови учебни програми 
по предметите. В резултат на това постигаме по-добро физическо развитие, 
по-висока физическа дееспособност, по-богата двигателна култура и опит, 
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подобряваме здравословното състояние на студентите и формираме трайна 
потребност от спортни занимания.

Сходните спортни отбори дават възможност на обмен на тренировъчни 
програми, методики на обучение, добри практики, съвместни спортни проя-
ви, научно-изследователски изяви на студенти и преподаватели.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ  
НА МОТИВАЦИЯТА КАТО СРЕДСТВО  
ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА  

НА УПРАВЛЕНИЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Теодора Любенова Сотирова

SOCIOLOGICAL RESEARCH MOTIVATION  
AS A MEANS TO INCREASE EFFICIENCY  

MANAGEMENT KINDERGARTEN
Teodora Lyubenova Sotirova

ABSTRACT: In light of these challenges, effective management of the kinder-
garten is a key moment to address objectives and solving the tasks of pre-school 
education. The aim of the present study was to elucidate the problems motiva-
tion as a means of increasing the efficiency of human resource management in 
kindergarten.
KEYWORDS: motivation, management kindergarten, Sociological research, Job 
security,

Днес можем да кажем, че предизвикателствата в предучилищното об-
разование имат перманентен характер, но може би повече от всякога на фона 
на динамичните обществено-икономически и политически промени заемат 
такава висока позиция в общественото пространство. На преден план се екс-
понират както иновационните педагогически концепции и технологии, така и 
законовите и нормативни актове в областта на образованието [4].

В контекста на тези предизвикателства ефективното управлението на 
детската градина се явява ключов момент за решаване постигане целите и ре-
шаване на задачите на предучилищното образоване.

В този смисъл в детската градина е необходимо ръководителят да бъде 
добър мениджър, колективът да е добре мотивиран, за да може тя да функцио-
нира ефективно[1,2,3].

Целта на настоящо изследване е осветлят проблемите на мотивацията 
като средство за повишаване ефективността на управлението на човешките 
ресурси в детската градина.
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В община Разград проведохме социологическо проучване в пет детски 

градини по тези проблеми. С помощта на анкетния метод бяха изследвани 32 
служители в различните колективи.

Анкетата има за цел да проследи икономическите и социално-психоло-
гическите аспекти на управлението на училищния персонал. От всеки участ-
ник се изисква да подреди (да ранжира) 20-те посочени в анкетната карта фак-
тори по степента на значимост за работата, която той упражнява, като с ранг 
1 отбелязва най-важният за него мотивационен фактор, с ранг 2 – следващия 
по важност фактор и т.н., а с ранг 20 най-маловажният мотивационен фактор. 
Респондентите трябва още да определят състоянието на посочените мотива-
ционни фактори според тях дали са „задоволена потребност“, „незадоволена 
потребност“, или „не могат да преценят“.

След обработване на данните от анкетните карти мотивиращите фак-
тори по степен на важност се подреждат по начин представен в таблица №1.

Усещането за сигурност на работното място е основен мотивиращ фак-
тор за по-голямата част от служителите в детските градини. Малък процент 
от анкетираните са посочили този фактор на второ по важност място. От 
диаграмата по долу ясно се вижда, че по първия по важност мотивационен 
фактор „Сигурност на работното място“, 83,6% от анкетираните служители 
отговарят с „да“ на въпроса „Задоволена ли е тази потребност?“. В резултат 
на динамичните промени сигурността на работното място вече е изчезнала. 
Множество организации намаляват броя на своите служители, а други пред-
приемат радикални мерки – като понижаване на заплащането и въвеждане на 
съкратено работно време. В този смисъл може да се каже, че днес всяко едно 
работно място е изложено на риск, което от своя страна обяснява избора на 
персонала на този фактор като първи в ранжирането.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Таблица 1. 
Ранжирани по значимост фактори мотиватори според анкетната карта 

 
Вторият по важност мотивиращ фактор за служителите е „Своевременна и справедлива 

оценка на полаганите усилия и постигнатите резултати”. 55,6% от анкетираните са 
отговорили, че тази потребност е задоволена, за 24,1% тази потребност е незадоволена, 
останалите не могат да преценят. Оценяването на персонала осигурява ценна информация както 
за нуждите от обучение и развитие на човешките ресурси, така и за заплащане на техния труд в 
съответствие с постигнатите резултати. Оценяването на персонала е традиционен елемент в 
трудовите отношения като база за формиране на адекватни и справедливи  критерии за вътрешно 
движение на персонала. Чрез подходяща конфигурация на показателите и критериите за 
оценяване на трудовото представяне се цели да се повиши равнището на трудовите резултати и 
по този начин се намаляват допълнителните потребности от човешки ресурс. Оценката е 
справедлива и обективна, когато се използват данни от анализа на труда, от които се установяват 
действащите изисквания за длъжността. Оценява се това, което работника изпълнява сега и се 
определя реализирания потенциал чрез степента на изпълнение. 

Следващите по важност мотивиращи фактори са „равноправно, честно третиране на 
членовете на персонала” и „признание на личните способности”. Резултатите показват, че в 
изследвания колектив тези потребности са задоволени само за 39,8% процента. Потребността от 
признание за всеки индивид е неоспорима, защото човекът е социален индивид и се стреми да 
изглежда значим в очите на хората от своето „общество”. И тъй като огромна част от нашия 
живот преминава на дадено работно място, признанието там се явява не само част от 
мотивацията за труд, но е и част от себереализацията на индивида в живота въобще. Всеки от 
служителите иска да получава признание на личните си способности , но когато се намира от 
другата страна рядко дава искреното си одобрение. 

От казаното до тук може да се направи изводът, че наличието на признание мотивира 
хората за по-качествено изпълнение на трудовите задължения и ги кара да се чувстват оценени 
по отношение на професионалните си способности (фиг.№1). 

 
 
 
 
 

Таблица 1. Ранжирани по значимост фактори мотиватори според 
анкетната карта

Теодора Любенова Сотирова
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Вторият по важност мотивиращ фактор за служителите е „Своевременна 

и справедлива оценка на полаганите усилия и постигнатите резултати“. 55,6% 
от анкетираните са отговорили, че тази потребност е задоволена, за 24,1% тази 
потребност е незадоволена, останалите не могат да преценят. Оценяването на 
персонала осигурява ценна информация както за нуждите от обучение и раз-
витие на човешките ресурси, така и за заплащане на техния труд в съответствие 
с постигнатите резултати. Оценяването на персонала е традиционен елемент в 
трудовите отношения като база за формиране на адекватни и справедливи кри-
терии за вътрешно движение на персонала. Чрез подходяща конфигурация на 
показателите и критериите за оценяване на трудовото представяне се цели да се 
повиши равнището на трудовите резултати и по този начин се намаляват допъл-
нителните потребности от човешки ресурс. Оценката е справедлива и обектив-
на, когато се използват данни от анализа на труда, от които се установяват дейст-
ващите изисквания за длъжността. Оценява се това, което работника изпълнява 
сега и се определя реализирания потенциал чрез степента на изпълнение.

Следващите по важност мотивиращи фактори са „равноправно, честно 
третиране на членовете на персонала“ и „признание на личните способности“. 
Резултатите показват, че в изследвания колектив тези потребности са задоволе-
ни само за 39,8% процента. Потребността от признание за всеки индивид е нео-
спорима, защото човекът е социален индивид и се стреми да изглежда значим в 
очите на хората от своето „общество“. И тъй като огромна част от нашия живот 
преминава на дадено работно място, признанието там се явява не само част от 
мотивацията за труд, но е и част от себереализацията на индивида в живота въ-
обще. Всеки от служителите иска да получава признание на личните си способ-
ности, но когато се намира от другата страна рядко дава искреното си одобрение.

От казаното до тук може да се направи изводът, че наличието на призна-
ние мотивира хората за по-качествено изпълнение на трудовите задължения и 
ги кара да се чувстват оценени по отношение на професионалните си способ-
ности (фиг. № 1). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. №1 

Разпределение на отговорите на първите четири ранга 
 

Следващата група мотиватори подредени по степен важност според мнението на 
анкетираните са онагледени в следната диаграма: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Фиг. №2 

 
По отношение на мотивационен фактор „Справедливо заплащане на труда”, значителна 

част от анкетираните служители не са удовлетворени от състоянието, т.е. имат незадоволени 
нужди. Само четирима от тях отговарят с „да” в графата задоволена потребност. Това е нормално 
като се има предвид ниския размер на работните заплати, особено на по-нисшите служители. 
Хората се трудят, за да получават  средства, с които да задоволяват своите потребности. А 
парите са мощно средство, чрез което могат да бъдат задоволени редица потребности. Парите са 
мотивационна сила, защото най-често символизират в човешкото съзнание непостигнати от 
индивида цели, защото тяхното набавяне е всъщност постигане на човешки желания. Парите не 
действат по еднакъв начин на всички. Тяхната мотивираща сила зависи, както от 
индивидуалните социално-психологически характеристики, така и от условията на жизнената 
среда. А условията на външната среда са известни: нисък жизнен стандарт като цяло,  инфлация, 
бедност. В тази обстановка напълно разбираем е стремежът на хората да получават повече пари 
за реализация на своите нужди и оттук признаването на „Заплащането  на труда”  за един от 
важните фактори - мотиватори на тяхното  желание  за труд. На пръв поглед буди недоумение 
факта, че анкетираните поставят този фактор на пето, а не на първо място по важност. 
Подреждането на този мотивационен фактор не на първо място може да се обясни с факта, че 
служителите са наясно със системата, по която се определят работните заплати в общинските 

Фиг. №1. Разпределение на отговорите на първите четири ранга

Социологическо проучване на мотивацията като средство за повишаване ...
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Следващата група мотиватори подредени по степен важност според 

мнението на анкетираните са онагледени в следната диаграма:

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. №1 

Разпределение на отговорите на първите четири ранга 
 

Следващата група мотиватори подредени по степен важност според мнението на 
анкетираните са онагледени в следната диаграма: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Фиг. №2 

 
По отношение на мотивационен фактор „Справедливо заплащане на труда”, значителна 

част от анкетираните служители не са удовлетворени от състоянието, т.е. имат незадоволени 
нужди. Само четирима от тях отговарят с „да” в графата задоволена потребност. Това е нормално 
като се има предвид ниския размер на работните заплати, особено на по-нисшите служители. 
Хората се трудят, за да получават  средства, с които да задоволяват своите потребности. А 
парите са мощно средство, чрез което могат да бъдат задоволени редица потребности. Парите са 
мотивационна сила, защото най-често символизират в човешкото съзнание непостигнати от 
индивида цели, защото тяхното набавяне е всъщност постигане на човешки желания. Парите не 
действат по еднакъв начин на всички. Тяхната мотивираща сила зависи, както от 
индивидуалните социално-психологически характеристики, така и от условията на жизнената 
среда. А условията на външната среда са известни: нисък жизнен стандарт като цяло,  инфлация, 
бедност. В тази обстановка напълно разбираем е стремежът на хората да получават повече пари 
за реализация на своите нужди и оттук признаването на „Заплащането  на труда”  за един от 
важните фактори - мотиватори на тяхното  желание  за труд. На пръв поглед буди недоумение 
факта, че анкетираните поставят този фактор на пето, а не на първо място по важност. 
Подреждането на този мотивационен фактор не на първо място може да се обясни с факта, че 
служителите са наясно със системата, по която се определят работните заплати в общинските 

Фиг. №2

По отношение на мотивационен фактор „Справедливо заплащане на 
труда“, значителна част от анкетираните служители не са удовлетворени от 
състоянието, т.е. имат незадоволени нужди. Само четирима от тях отговарят с 
„да“ в графата задоволена потребност. Това е нормално като се има предвид ни-
ския размер на работните заплати, особено на по-нисшите служители. Хората 
се трудят, за да получават средства, с които да задоволяват своите потребности. 
А парите са мощно средство, чрез което могат да бъдат задоволени редица по-
требности. Парите са мотивационна сила, защото най-често символизират в 
човешкото съзнание непостигнати от индивида цели, защото тяхното набавя-
не е всъщност постигане на човешки желания. Парите не действат по еднакъв 
начин на всички. Тяхната мотивираща сила зависи, както от индивидуалните 
социално-психологически характеристики, така и от условията на жизнената 
среда. А условията на външната среда са известни: нисък жизнен стандарт като 
цяло, инфлация, бедност. В тази обстановка напълно разбираем е стремежът 
на хората да получават повече пари за реализация на своите нужди и оттук 
признаването на „Заплащането на труда“ за един от важните фактори – моти-
ватори на тяхното желание за труд. На пръв поглед буди недоумение факта, че 
анкетираните поставят този фактор на пето, а не на първо място по важност. 
Подреждането на този мотивационен фактор не на първо място може да се 
обясни с факта, че служителите са наясно със системата, по която се опреде-
лят работните заплати в общинските звена и реалностите, които съществуват 
в страната ни, а именно притискащата ни в момента икономическа криза. От 
казаното до тук може да се заключи, че относно формите, системите и проце-
дурите на заплащане на труда в детските градини в община Разград трябва да 
се потърсят възможности за предприемане на определени действия, целящи 
повишаването на удовлетвореността от получаваното възнаграждение.

Теодора Любенова Сотирова
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Отговорилите положително на факторите „развитие и растеж, съобра-

зени с възможностите и приносите“ и „целево ориентирано обучение в инсти-
туцията“ са 39,2% от анкетираните служители, останалите 30% не са удовлет-
ворени от възможността за израстване и обучение на работното място, 28% 
не могат да преценят. Факта, че значителна част от служителите не са удовлет-
ворени от състоянието говори, че е належащо да се предприемат действия за 
повишаване на удовлетвореността. Тъй като говорим за ограничени финансо-
ви ресурси, в случая би могло да се използват знанията и опита на по-високо 
квалифицираните служители, като се разработи вътрешна за организацията 
програма за обучение. Тази програма може да включва методи за придобиване 
на нови умения, да стимулира личностна промяна, за овладяване на социални 
знания, комуникативни умения, делово общуване и работа в екип. По този на-
чин комплектно ще се въздейства върху повече от един мотивационен фактор.

На следващо място по важност е мотиваторът „работа, предлагаща са-
моконтрол“. Почти всички служители са отговорили, че тази потребност е за-
доволена.

Самоконтролът започва от самонаблюдението. Човешкото съзнание 
има склонност да се „самоприспива“, както и лесно да губи концентрация. В 
много голяма част от времето мислите ни са автоматични, шаблонни. Изгра-
дили сме си механични модели на емоционално реакция, които почти вина-
ги повтаряме при сходни обстоятелства. За да промени човек това, което не 
харесва в себе си, първо трябва да го извади на повърхността. Това означава 
да си признае, че съществува и след това да изучи скритите причините и ме-
ханизма на проявяването му. Важно е причините да се търсят в нас самите, в 
определени наши настройки, предразположения, навици, страхове, желания 
и др. Външните причини могат да провокират една наша емоционална или 
друга реакция, но нищо повече, т.е. за да може човек да се самоконтролира е 
необходимо да държи съзнанието си будно.

звена и реалностите, които съществуват в страната ни, а именно притискащата ни в момента 
икономическа криза. От казаното до тук може да се заключи, че относно формите, системите и 
процедурите на заплащане на труда в детските градини в община Разград трябва да се потърсят 
възможности за предприемане на определени действия, целящи повишаването на 
удовлетвореността от получаваното възнаграждение. 

Отговорилите положително на факторите „развитие и растеж, съобразени с възможностите 
и приносите” и „целево ориентирано обучение в институцията” са 39,2% от анкетираните 
служители, останалите 30% не са удовлетворени от възможността за израстване и обучение на 
работното място, 28% не могат да преценят. Факта, че значителна част от служителите не са 
удовлетворени от състоянието говори, че е належащо да се предприемат действия за повишаване 
на удовлетвореността. Тъй като говорим за ограничени финансови ресурси, в случая би могло да 
се използват знанията и опита на по-високо квалифицираните служители, като се разработи 
вътрешна за организацията програма за обучение. Тази програма може да включва методи за 
придобиване на нови умения, да стимулира личностна промяна, за овладяване на социални 
знания, комуникативни умения, делово общуване и работа в екип. По този начин комплектно ще 
се въздейства върху повече от един мотивационен фактор.  

На следващо място по важност е мотиваторът „работа, предлагаща самоконтрол”. Почти 
всички служители са отговорили, че тази потребност е задоволена.  

Самоконтролът започва от самонаблюдението. Човешкото съзнание има склонност да се 
„самоприспива”, както и лесно да губи концентрация. В много голяма част от времето мислите 
ни са автоматични, шаблонни. Изградили сме си механични модели на емоционално реакция, 
които почти винаги повтаряме при сходни обстоятелства. За да промени човек това, което не 
харесва в себе си, първо трябва да го извади на повърхността. Това означава да си признае, че 
съществува и след това да изучи скритите причините и механизма на проявяването му. Важно е 
причините да се търсят в нас самите, в определени наши настройки, предразположения, навици, 
страхове, желания и др. Външните причини могат да провокират една наша емоционална или 
друга реакция, но нищо повече, т.е. за да може човек да се самоконтролира е необходимо да 
държи съзнанието си будно.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. №3 
 
По отношение на поставения на девето място по важност мотивационен фактор „работа, 

съответстваща на длъжностната характеристика и мобилизираща професионалните знания, 
умения и способности”, всички запитани изразяват висока степен на удовлетвореност (фиг.№3). 
Естеството на работа в разглежданата структура е регламентирано от множество нормативни 
актове, при спазването на които не може да има волности. Доброто познаване на длъжностните 
задължения, Правилника за вътрешния ред на организацията, както и възможностите които 
предоставят те на служителите при изпълнение на задълженията си „да подпомагат на 
родителите за отглеждането и възпитанието на своите деца” са резултат от вътрешната 
мотивация съобразена с конкретните условия. 

Фиг. №3

Социологическо проучване на мотивацията като средство за повишаване ...
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По отношение на поставения на девето място по важност мотивационен 

фактор „работа, съответстваща на длъжностната характеристика и мобили-
зираща професионалните знания, умения и способности“, всички запитани 
изразяват висока степен на удовлетвореност (фиг.№3). Естеството на работа 
в разглежданата структура е регламентирано от множество нормативни акто-
ве, при спазването на които не може да има волности. Доброто познаване на 
длъжностните задължения, Правилника за вътрешния ред на организацията, 
както и възможностите които предоставят те на служителите при изпълнение 
на задълженията си „да подпомагат на родителите за отглеждането и възпи-
танието на своите деца“ са резултат от вътрешната мотивация съобразена с 
конкретните условия.

Изследваните лица изразяват удовлетворение и по отношение мотива-
ционен фактор „работа изискваща сътрудничество“. Това е дейност, която се 
извършва заедно с други хора, така че да се получат повече полезни резултати 
за повече заинтересовани групи. Синергията е важен белег на сътрудничество-
то, тъй като когато хората си сътрудничат, те допълват и обогатяват взаимно 
свои способности, познания, умения, опит. При подходящи условия от сътруд-
ничеството може да се получи нещо по-голямо, по-значимо и по-стойностно, 
отколкото ако се съберат крайните продукти от труда на отделни индивиди.

Ако направим справка в теорията, ще открием достатъчно обяснения 
за това, че поведението на хората в работата е функция не само от техните 
индивидуални особености, но и от организационните условия. Или хората си 
сътрудничат не само когато имат способности да бъдат такива, но и когато 
условията в организацията изискват от тях да имат поведение на сътрудни-
чество. Разбиранията за сътрудничество са, че това е добре заучено поведение 
на динамичен, взаимен обмен на познания и информация, партиципативно 
вземане на решение и съвместни креативни идеи за разрешаване на важни 
проблеми в организационния живот.

Ранжиран на единайсето място по важност според служителите в ДГ 
фактор е „принадлежност и ангажираност към организацията“. Почти 90% от 
анкетираните са отговорили, че тази потребност е задоволена.

Появата на група от двама и повече индивида почива върху добровол-
ното поемане на взаимни ангажименти. Ето защо тук приемаме като основна 
характеристика на групата отговорността. Самотният човек не носи отговор-
ност. Отговорността е вътрешно присъща на отношенията на принадлежност 
(към група) и затова може да се приеме като фундаментална характеристика 
на принадлежността. За да се достигне до организация, необходимо е да си 
представим сложни отношения на принадлежност, респективно на ангажи-
раност между хората, изискващи изграждане на сложни формални и нефор-
мални обществени структури. Заедно с това и отговорността се разширява, 
добивайки сложен, многостранен и многопластов характер.

Ефективната организация изисква съответствие между отношенията 
на принадлежност, отговорността и функциите на участниците в нея. Създа-
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ването на общество в значителна степен дава простор за удовлетворяване на 
нуждите от четвъртото ниво от йерархията на Маслоу, но в същото време е и 
техен резултат.

Факторът „ясни, точни и изпълними цели на работното място“ е също 
задоволена потребност според персонала.

Четвърта група мотивационни фактори (фиг. № 4), подредени съответ-
но по степен на важност от тринадесето до шестнадесето място са:

Изследваните лица изразяват удовлетворение и по отношение мотивационен фактор 
„работа изискваща сътрудничество”. Това е дейност, която се извършва заедно с други хора, така 
че да се получат повече полезни резултати за повече заинтересовани групи. Синергията е важен 
белег на сътрудничеството, тъй като когато хората си сътрудничат, те допълват и обогатяват 
взаимно свои способности, познания, умения, опит. При подходящи условия от 
сътрудничеството може да се получи нещо по-голямо, по-значимо и по-стойностно, отколкото 
ако се съберат крайните продукти от труда на отделни индивиди. 

Ако направим справка в теорията, ще открием достатъчно обяснения за това, че 
поведението на хората в работата е функция не само от техните индивидуални особености, но и 
от организационните условия. Или хората си сътрудничат не само когато имат способности да 
бъдат такива, но и когато условията в организацията изискват от тях да имат поведение на 
сътрудничество. Разбиранията за сътрудничество са, че това е добре заучено поведение на 
динамичен, взаимен обмен на познания и информация, партиципативно вземане на решение и 
съвместни креативни идеи за разрешаване на важни проблеми в организационния живот. 

Ранжиран на единайсето място по важност според служителите в ДГ фактор е 
„принадлежност и ангажираност към организацията”. Почти 90% от анкетираните са отговорили, 
че тази потребност е задоволена. 

Появата на група от двама и повече индивида почива върху доброволното поемане на 
взаимни ангажименти. Ето защо тук приемаме като основна характеристика на групата 
отговорността. Самотният човек не носи отговорност. Отговорността е вътрешно присъща на 
отношенията на принадлежност (към група) и затова може да се приеме като фундаментална 
характеристика на принадлежността. За да се достигне до организация, необходимо е да си 
представим сложни отношения на принадлежност, респективно на ангажираност между хората, 
изискващи изграждане на сложни формални и неформални обществени структури. Заедно с това 
и отговорността се разширява, добивайки сложен, многостранен и многопластов характер.  

Ефективната организация изисква съответствие между отношенията на принадлежност, 
отговорността и функциите на участниците в нея. Създаването на общество в значителна степен 
дава простор за удовлетворяване на нуждите от четвъртото ниво от йерархията на Маслоу, но в 
същото време е и техен резултат. 

Факторът „ясни, точни и изпълними цели на работното място” е също задоволена 
потребност според персонала.  

Четвърта група мотивационни фактори (фиг.№4), подредени съответно по степен на 
важност от тринадесето до шестнадесето място са: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.№4 
 
Своевременна и достоверна информация за задачи и резултати в трудовата дейност” - 

задоволена потребност за 89,7% от колектива. 
„Работа с делегиране на допълнителни права и правомощия” – за 82,6% - задоволена 

потребност, за 11,8% - незадоволена потребност, останалите изследвани лица не могат да 
преценят. 

Фиг. № 4 

Своевременна и достоверна информация за задачи и резултати в трудо-
вата дейност“ – задоволена потребност за 89,7% от колектива.

„Работа с делегиране на допълнителни права и правомощия“ – за 82,6% – 
задоволена потребност, за 11,8% – незадоволена потребност, останалите из-
следвани лица не могат да преценят.

Делегирането на права до голяма степен предопределя мотивацията, 
удовлетвореността от труда, а от там и качеството на изпълнение на трудовите 
задължения. То е част от комуникациите в организацията, чрез участието на 
персонала в управлението на организацията.

Ползите от делегирането са:
• подобряване работата на мениджъра;
• подобряване работата на персонала;
• развитие на мениджъра;
• развитие на персонала;
• по-голяма ефективност на дейността на организацията като цяло, 

което води до по-малко грешки в работата на служителите, по-малко 
конфликти, по-висок морал.

„Условия на труд (относително благоприятна работна среда)“ – почти 
всички анкетирани отговарят, че тази потребност е задоволена. Може да се 
каже, че работещите в детската градина, приемат наличието му за „разбиращо 
се от само себе си“.

Социологическо проучване на мотивацията като средство за повишаване ...
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„Социална среда (отношение с колеги, климат в колектива)“- за 82,9% от 

персонала микроклимата в колектива е благоприятен, за 8,1% от тях не е така. 
В изследвания колектив цари едно своеобразно и усещащо се чувство за „ние“. 
Според С. Джонев, съществува преход от индивидуалното към груповото би-
тие на личността. Чувството за „ние“ или за принадлежност се появява, когато 
индивидът бъде приобщен към дадена група. Това чувство става елемент на 
личностната идентичност и държи личността заедно с другите в единно цяло. 
„Именно това общо, колективно обезличаване на индивидуалните Аз-ове, 
включително и собственото Аз, създава чувството за „ние“ – взаимна сплоте-
ност, сътрудничество, единодействие, общи нагласи и пр.“.

Последна група мотивационни фактори подредени от персонала на дет-
ските градини по степен на важност са подредени в следния вид:

„Успешно компенсиране недостига на пари с други придобивки“ – за 
44,4% от колектива тази потребност е незадоволена, 13,1% са отговорили с по-
ложителен отговор, 42,5% не могат да преценят.

„Статус (социален ранг) в групата, колектива“ – 97,2% от анкетираните 
лица посочват тази потребност като задоволена. Статусът дава основание на 
човека да очаква известно отношение към себе си, т.е. определя характера на 
връзките на другите индивиди с него. Затова той е релативна величина – човек 
може да има статус само по отношение на другите, които признават неговото 
място и му декларират съответно отношение. Респективно, същото важи и за 
техния статус. С други думи, статусната мрежа е система от взаимоотношения 
и взаимно признаване на определено ниво.

„Участие в управлението на организацията (инициативи при делегира-
не на целите и управленските решения)“ – за 56,2% от анкетираните това е 
задоволена потребност, не могат да преценят 23,4%, за останалите е незадово-
лена потребност.

Последният фактор-мотиватор от анкетната карта е „наличие на самос-
тоятелност в работата“. Самостоятелността в работата, доброто отношение, 
предоставянето на възможност за инициатива и лична изява, както и правил-
ното и ясно поставяне на задачите и чувството за справедливост са едни от 
традиционно значимите фактори за мотивация на персонала. Хората не оби-
чат да бъдат контролирани, поучавани, направлявани. Те искат свобода на 
действие, за да развият и разкрият своите способности, което е предпоставка 
за удовлетворяване на потребности от признание, развитие, уважение и себе-
уважение.

Разглежданите потребности в анкетната карта (номерата на въпросите) 
могат да се подредят по групи според теорията на Маслоу1:

1 Ейбрахам Маслоу (Abraham Maslow) е американски психолог и заедно със Ста-
нислав Гроф – един от създателите на трансперсоналната психология. Името му се свързва 
главно с йерархичното подреждане на човешките потребности, което той предлага. Той е 
един от основоположниците на хуманистичното течение в западната (главно американ-
ската) психология. Близо три десетилетия разработва теорията за самоактуализацията.
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Приоритетните потребности според теорията на Маслоу са тези, кои-

то заемат по-долно йерархично равнище. След това удовлетворението на тези 
потребности се превръща в стимулиращ фактор и потребност от по-високо 
равнище (т.е. по степента на удовлетвореност на по-нисшите потребности, 
произтича актуализация на потребности от по-високи нива). На практика 
това означава, че ако служителите преди всичко се вълнуват, от проблема за 
съхранение на работата си, то след като постигнат убеденост в стабилността 
на работното си място, може да се очаква актуализация от тях на социалните, 
а след това и на други потребности, принадлежащи на по-високо ниво.

Потребности никога не могат да бъдат удовлетворени напълно, тъй като 
задоволената потребност в някакъв момент отново се превръща в незадоволе-
на. За това и мотивационният процес е безкраен.

От казаното до тук става ясно, че границата между отделните групи по-
требности е относителна. Например, потребността от финансови средства ще 
расте до определен предел, зависещ от жизненото равнище. В този случай в 
качеството на доминиращи могат да встъпят други потребности (за творчест-
во, успехи, власт). Така в смисъла на притежавано и потребявано, парите оси-
гуряват задоволяването на вторичните потребности от последните три групи 
на Маслоу. Но тъй като потребностите за самореализация, самодоказване и 
развитие не подлежат на абсолютно задоволяване, парите никога не са дос-
татъчни. Така те могат да бъдат или не мотив за определен вид труд, за труд 
в определена организация, за високи трудови резултати. Това още един път 
доказва, че теорията на Маслоу за структурата и йерархичния характер на по-
требностите е приложима на практика. Чрез проведеното изследване в част 
от детските градини на община Разград се доказва приложението ѝ в реални 
условия.

В контекста на изложения анализ можем да направим заключение, че 
моделът на Маслоу трябва да се прилага ефективно от управленските кадри 
(директорите на детските градини). Той е необходим за изучаване потребно-
стите на персонала в детската градина. Чрез задоволяването на тези потребно-
сти се стимулира тяхната трудова активност и дисциплина, което ще повлияе 
положително за ефективното управление на детската градина.

Библиография
1. Balkanski, P., S. Vatsov, Izsledvane na upravlenieto v obrazovanieto (Management 

Research in Education), UI „Ep. K. Preslavski“, Sh., 2010.
2. Ivanov, I., Menidzhmant na uchilishtnata kultura (Management of the school 

culture). UI, 2010.
3. file:///C:/Users/user/Downloads/Metodiki-Cennosti.pdf. Ivanov
4. http://www.asp.government.bg

Социологическо проучване на мотивацията като средство за повишаване ...



956

MEETINGS AND EDUCATIONAL DIALOGUES  
WITH ART – IMAGERY OF FLIGHT, THE NEED  
OF STIMULATING ARTISTIC IMAGINATION

Associate professor Dr. hab. Tereza Zebrowska
Pedagogical University of Cracow, Poland

Vermeer
So long as that woman from the Rijksmuseum

in painted quiet and concentration
keeps pouring milk day after day

from the pitcher to the bowl
the World hasn’t earned

the world’s end.
Wisława Szymborska

ABSTRACT: Meetings and educational dialogues with art original programmes 
have become a way for modernising the educational process and enriching the 
language of artistic statement. Arranged forms of stimulation of creative activity, 
creation of an extensive range of artistic statements through presentation, and 
implementation of thematically diversified activities related to arts and crafts 
were an attractive and intriguing instrument of development and education, be-
ing at the same time an expression of alternative thinking about education.
KEYWORDS: paintings for children, education through art, aesthetic upbring-
ing, educational dialogue, perception of the works of art, self-expression, creative 
imagination, forms of inspiration

For thousands of years in the history of culture we have observed a constant, 
widespread phenomenon of human attempts to picture mental experience, present-
ing its content and visual shape. And although the task is not a simple one, persistent 
steps have been taken through the ages, as long as painting and drawing exist. Such 
human activity in the world is called ART Thus, theory of art belongs in the group of 
theories of activity, and art is a form of the mental meeting the physical. A person’s 
partner in the meeting, his interlocutor, is reality, in its broadest sense. As a result of 
an accurate, artistic materialization, a unique structure of creation appears, and hu-
man life, in the past, in the future, and in the present becomes its subject; presented 
in historical and social aspects, and in every possible variant.

On the other hand, the answer in the search of examples of sight unhindered with 
conventions, negative influence of „brain logic” and academic way of imaging was chil-
dren’s art However, the combination of words „children” and „art” was made possible 
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when it has been noticed that there is a relationship between child’s artistic expression, 
work of an amateur artists and the art of professional artists. For such a combination to 
exist, art had to liberate itself from some meanings functioning in the past centuries. A 
fundamental obstacle for the discovery of artistic value of uncommon artistry of a child 
was theory glorifying the most visually accurate representation of world by a painter or 
a sculptor. As a result of such thoughts, art created by the young ones, lacking photo-
graphical mastery had to be considered a childish play, not worth considering as profes-
sional. In the 19th c. there were still talks about a golden age of Renaissance and a culmi-
nating point of ar. that was never to be reached again. Nevertheless, simultaneously, the 
19th century was a time of revolutionary changes in understanding of art, “discovery” 
of art of China, Africa, Egypt, Etruscans, folk artists, naive art and reverse painting on 
glass. What is more, it was also a beginning of a good climate for acceptance of remark-
able, spontaneous, disarmingly honest and intuitive child’s art The use of term „child’s 
art” by Corrado Ricci in 1887 served only as a confirmation of changes in ideas and art. 
Art creating possibilities to show beauty is “genius’ wilfulness (…) the wilfulness is able 
to find that, which cannot be found by an ordinary man ” (Tatarkiewicz 2004:62). „Art 
lover who admires a painting in a museum is the first stage of cognition. Art lover who 
risks painting their own work is the person who will not stop admiring. Infatuation will 
be followed by mysterious effort of interpreting nature, personally discovering intimate 
expression and creativeness” (Popiołek 2014:19).

And so, Meetings with art are an extraordinarily valuable area of artistic edu-
cation for a child and a student – a future teacher and animator of creative activities 
for young adepts of art They represent an inspiration of creative activities, and con-
stitute a source of extraordinary experience, activating colouristic and compositional 
abilities. They also increase sensitivity to beauty and expand perception. But most 
importantly, they stimulate artistic imagination – namely, “the ability of observations 
which are created in contact with reality” (Żebrowska 1982:377), “the ability to gen-
erate creative concepts” (Dymara 1996:44) – therefore, the ability to create real situ-
ations, hypothetical situations and situations that cannot happen in the real world.

The opportunity to become acquainted with art at an early age, meet artists, 
nature, architecture, visit theatres, galleries encourages artistic activity. In Polish 
museums, similarly to museums around the world, there has been a trend to create 
modern, interactive exhibits. Definitely, the traditional view of a museum having 
a collection of dead, inaccessible and incomprehensible objects locked in display 
cases is becoming less and less popular nowadays. Modern museums are open to 
direct contact with audience, encouraging active participation in perception. There 
are attractive forms of arrangement and modern technologies applied, which aim at 
passing knowledge in a simple, yet the most spectacular form. To achieve this, vari-
ous communication media are used: non-standard visualisations, multimedia pres-
entations, innovative backgrounds, films, avant-garde music and photography. The 
proposed configuration engages the audience in the sightseeing process, facilitates 
understanding of the exhibit’s meaning, encourages the search for answers to the 
raised questions and creates vast space for dialogue.

Meetings and Educational Dialogues with Art – Imagery of Flight ...
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Such meetings and activities provide insight into the visible or emotional 

world, which may result from philosophical contemplation or spontaneous reaction 
of the moment. Dialogues become a source of an unforgettable experience, new ob-
servations and ability to verbalize one’s feelings in direct contact with art It also helps 
to befriend this extraordinary land of experiencing emotionally all beauty.

But, are Herbert Read’s theories on upbringing by art and aesthetic upbringing 
anachronistic and out-of-date in the light of above facts? Are the educational truths 
preached by Célestin Freinet still immutable? Do the almost-100-year-old schools of 
Rudolf Steiner, in which creative activities have been a priority, support broad devel-
opment of a child and still provide a comprehensive view of the world and a man?

“Through experiencing art, we continuously feel that painting with no back-
stage (…) has a bizarre and wonderful power of mystery” (Didi-Huberman 2011:154).

Indisputable relationship between art, goodness and nobility of a soul, that is, 
the famous triad: GOODNESS, TRUTH and BEAUTY, and also the nature of art, 
which is present in three factors, according to Read’s theory: formal equivalent of 
feelings and emotions, living imagination, clarity (Read, 1976, p.6) and “the essence 
of trinity”, consisting of soul, body and spirit in terms of Steiner’s anthroposophy, all 
force us to consider and respect the “trinity” of human essence in our meetings and 
educational dialogues with art This leads to the development of all opportunities and 
creative competences of a man. What is more, it is worth noting that these aesthetic 
rules are universal and timeless, that they refer not only to visually attractive objects 
made by human, but also to all living things – for example, plants and animals. Their 
influence affects the whole universe, so the rules should also be the priority of educa-
tion (see: Żebrowska 2011:146-147).

Lessons in Creativity and Hand in hand to see Art are original arts and crafts 
interdisciplinary programmes (curator of the project, coordinator and artistic super-
visor) continued up until now, in which participated the students from Pedagogical 
University of Cracow, students from Jan Matejko Academy Of Fine Arts in Cracow 
and children aged 7–10. The aim of the programmes is to introduce the participants 
to typical elements of Polish, European and World culture and art by means of various 
forms of creative activity forms, such as: painting, sculpture, architecture, literature, 
film, theatre and music. The former programme has been created to introduce com-
prehensive arts and crafts education, as well as to provide contact between children 
and an undergraduate-teacher, who is constantly searching and full of initiative. The 
finale of Lessons in Creativity was an exhibition of children’s works in Bunkier Sztuki 
Gallery of Contemporary Arts, Bagatela Theatre in Cracow, and various other gal-
leries, along with a presentation of a movie that recorded the creative process and 
publication of a volume of poems written by children participating in the programme.

Hand in hand to see Art is a series of meetings in different departments of the 
National Museum and schools in Cracow, whose aim was to shape reception, analy-
sis and interpretation of works of art by prominent authors. The subject of research 
was the output of artists, whose works of art in the project were called Paintings for 
children. Chosen from a rich, global collection of art, they are fit for a child’s level 
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of reception, they activate aesthetic awareness and perception, as well as stimulate 
imagination, experience resources, creative activity and verbal abilities of a child. 
What is more, they also create a friendly atmosphere of meeting and educational 
dialogue. In cognition and creative process we were guided by words of Confucius: 
“tell me and I will forget, show me and I may remember, involve me and I will 
understand”.

The perception of a work of art is a conversation between the artist, his means 
of expression – a painting, a sculpture or a graphic – and the potential audience. It 
is a constant travel through an uncharted territory and a search in boundless realm 
of imagination. Self-expression in every creative act is a constant attempt at dialogue 
and a proposal of conversation extending beyond directed, tested and safe constructs 
of composition, themes or colours. Cognition and contact with art intensify human 
experience, emotions, feelings and acts on inner enrichment. Activity and practicing 
art and all creative activities provide experience which, according to Confucius, is 
the source of special “understanding”.

In Meetings and educational dialogues we are accompanied by extraordinary 
art by Polish artists, among them: Teresa Pągowska, practicing expressive figura-
tive art which enforces the expression of emotions and whose works pulses with 
freshness of spatial discoveries and colouristic variants; Tadeusz Dominik, whose 
paintings combine abstract themes inspired by nature and traditional Polish colour-
ism; Jerzy Nowosielski, who represents pictorial magic and creates iconostases and 
polychromes with clear, light colours – the intensity of colours in his works often 
produces an effect of inner shine of forms and illusion of deep space, opening com-
position of a painting to extrasensory sensitivity of audience. Artists such as Tadeusz 
Kantor, Józef Mehoffer, Ferdynand Ruszczyc, Olga Boznańska, Jan Stanisławski, 
Witold Wojtkiewicz, Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański, Maria Jarema, 
Kazimierz Mikulski and Tadeusz Makowski serve as an inspiration for children’s 
artistic activity.

From European artists we have chosen the Italian mannerism and works of 
Giuseppe Arcimboldo (1527–1593), a precursor of surrealism, a painter, hundreds 
of years ahead of his age, he is original and eccentric, innovative and surprising to 
his audience, playing a game of mind and optics. His visual puns, intellectual riddles 
are dialogues between a sophisticated intellectualist and a 7-year-old, curious about 
the extraordinary personification of Spring, Autumn or Winter, they are portraits of 
a Lawyer, a Librarian and a Gardener, Fire and Water. Our other great guide, a repre-
sentative of art brut, is Jean Dubuffet, who consciously rejects conventional creation. 
Debuffet’s artistic credo depended on creating a world of contradictory values from 
the base, negating art full of mannerism and imitation and seeking art where it was 
not expected. According to author theory and artistic attitude for his own paintings, 
he chose language which was distant from common taste, full of grotesque anecdote, 
negation and experiments with technique. The artist discovered “matter” somewhere 
between childish man-like figures and sgraffito on the walls of houses and changed 
it into material for everything, as if he was led by a rule that shape is changeable and 
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shapelessness is constant. An erudite, with a great knowledge of classical art, celebrat-
ed by avant-garde painters, he was the first to equate professional art with art created 
by the mentally ill and children. In search for strength of inspiration, elements of har-
mony and unification, power of expression and static form, unconventional spatial 
and colouristic solutions, in Meetings and educational dialogues we often refer to art 
of Pablo Picasso, precursor of new directions and trends in art, artist who opened a 
new door with the sign CUBISM to the art of 20th c., equipped with third EYE, who 
„with all awareness, reaching back to tradition of art, simultaneously being in the 
present” created works of art which were too early mature (see: Żebrowska 2006:8).

The door to unending space of child’s imagination is opened by art created by Vin-
cent van Gogh. The painter searched for “intense shine on earth embraced by sunrays” 
all his life (Żebrowska 2010: 11). “Man and nature, nature and man – filtered through 
their own sensitivity of world – with surprising honesty create collective self-portrait of 
a painter”. His paintings are “unique, magical, expressive, uncommon, dramatic, full of 
truth, dancing lines, colours and light (…). Characters, objects and landscapes created 
to existence, gifted with van Gogh’s sensitivity, harmonised with his inner self, wilfully 
changed their looks to be what the artist wanted them to be” (Żebrowska, 2010, p.11).

I enter
I see mess, two crossed arms.
Order or mess?
Great fun, it all is.
Window is open – you just need to look
I hug things, notes, toys
And people? People are toys, toys are people
Only I sit and sit.
Harlequin is having good time, and I’m sitting on the table full of water.
After the play, there is a mess, there’s no music.
The table dried from water, and I’m at last in the house silent and calm.

This is literary impression of 10 year old Jarek Krówka, an interpretation of the 
Joan Miro’s painting “the harlequin’s carnival”, which was created in the educational- 
artistic author programme Lessons in Creativity. Original vision of an artist, master 
of magical signs with autonomous “beings” populating the surface of the pictures are 
an invitation to colourful world from our childhood, a world we often miss. Broad, 
open range of educational and artistic activities is provided by works of James Ensor, 
Kazimierz Malewicz, Marc Chagall, Paul Klee, Paul Gauguin, Henri Matiss, As-
gar Jorn, and American artists: Andy Warhol and Jackson Pollock.

Are movement and space an illusory phenomena in art? Where is the border 
between figurativism and abstraction? Why do caricatures, drawn with a few lines, 
resemble particular characters? What is a value? Why is Mona Lisa smiling myste-
riously? What is the crucial issue of artistic perception and expression? How do we 
know that the red and green eyes of Dora look in different directions? How many 
shades of black were used by Dutch painters? (Żebrowska 2011:213). Why does Wa-
ter wear a real string of pearls? What do we know about the yellow house and blue 
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walls in Artist’s room? If we want to answer these and other questions in education 
by art, we need to consider three steps of the process: perception of art, the knowl-
edge about it and artistic activity (ibid., p. 213). Thus, we create an atmosphere that 
facilitates the development of creativity, dialogue and creative attitude, opening new 
doors and educational space for art We can experience art more often, develop intu-
ition, sensitivity and nurture our imagination, at the same time ensuring a room for 
questions, freedom to express opinions and discuss art

And because
“that woman from the Rijksmuseum
in painted quiet and concentration
keeps pouring milk day after day
from the pitcher to the bowl”
…I invite you to meetings and educational dialogues with art

Bibliography
1. Didi-Huberman G., 2011, Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki, Wydawnictwo 

Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk.
2. Dymara B., (red), 1996, Dziecko w świecie sztuki, Oficyna Wydawnicza Impuls, 

Kraków Eco U., 2008, Sztuka, Wydawnictwo M, Kraków.
3. Janicka K.,1973, Surrealizm, WAF, Warszawa.
4. Kriegeskorte W., 2002, Giuseppe Arcimboldo, Taschen/TMC ART., Kolonia.
5. Popiołek I., 2014, Wychowanie przez sztukę i wychowanie estetyczne (w) K. 

Zabawa (red) Z historii, teorii i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym, WAM, Kraków.

6. Read H., 1965, Sens sztuki, PWN, Warszawa.
7. Read H., 1976, Wychowanie przez sztukę, PWN, Warszawa.
8. Śnieżyński M., 2001, Dialog edukacyjny, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków.
9. Szymborska W., 2009, Tutaj, Wydawnictwo Znak, Kraków.
10. Tatarkiewicz W., 2004, Wybór pism estetycznych, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
11. Walther I.F., Metzger R., 2006, Vincent van Gogh. The Complete Paintings, Taschen/

TMC ART., Köln.
12. Żebrowska M., 1986, Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży, Wydawnictwo PWN, 

Warszawa.
13. Żebrowska T., 2006, Za rączkę na spotkanie sztuki. Historia sztuki dla dzieci Pablo 

Picasso, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.
14. Żebrowska T., 2010, Za rączkę na spotkanie sztuki. Historia sztuki dl studentów 

kierunków pedagogicznych i artystycznych, nauczycieli, rodziców Vincent van Gogh, 
Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.

15. Żebrowska T., 2011, Spotkania i dialogi edukacyjne ze sztuką, czyli o sztuce bliskiej 
dziecku, (w).

16. K. Gąsiorek (red), Z teorii i praktyki edukacji dziecka, Wydawnictwo Naukowe UP, 
Kraków.

17. Żebrowska T., 2011, Obrazy dla dzieci- kształcenie i wychowanie przez sztukę, (w) 
K. Gąsiorek (red), Z teorii i praktyki edukacji dziecka, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.

Meetings and Educational Dialogues with Art – Imagery of Flight ...



962

ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА ДЕЦАТА  
В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА  

НА УЧИТЕЛИТЕ
Гл. ас. д-р Филип Шабански

АBSTRACT: Like most of the population in developped countries, children have 
grown accustomed to a sedentary lifestyle. Children, who are physically active, 
have positive health benefits, including decreased risks of high blood pressure, 
obesity, heart disease, diabetes. Since young people spend much of their time in 
school, this environment is often viewed as key in encouraging and providing op-
portunities for them to be active. The aim of the report is to examine the teachers’ 
perceptions of the status and role of physical activity in 11 primary schools in the 
town of Sofia. The general conclusion is that, backed up by district policies and 
supported by parents, teachers and school administrators should provide access 
to at least 60 minutes per day of vigorous or moderate-intensity physical activity, 
more than half of which should be incorporated in the daily school routine.
KEYWORDS: kids, physical activity, teacher, perceptions.

Въведение
В съвременните условия пред обществото и особено пред образование-

то стои много важна задача – не само да подготви детето за самостоятелен 
живот и да го възпита като нравствена и всестранно развита личност, но и 
да го научи как да води здравословен начин на живот и да формира осъзната 
потребност от физическа активност.

Анализът на състоянието на детското здраве показва доста тревожни 
тенденции, свързани с нарастване на заболеваемостта. Според проучване на 
Националния център по обществено здраве и анализи над 60 % от общо из-
следвани 1 000 деца в град София имат гръбначни изкривявания. В първи и 
втори клас 12.5 % от децата са със сколиоза, а над 60 % от всички деца имат не-
правилна стойка или проблеми с костно-мускулната система. В друго изслед-
ване на над 113 885 деца в град София, проведено от Столичната регионална 
здравна инспекция през 2013 г., се констатира, че 14 % от шестгодишните деца 
са с наднормено тегло или затлъстяване. По този показател България се на-
режда на едно от първите места в Европейския съюз. Други водещи в структу-
рата на заболеваемостта са астмата и нарушението в зрението. В сравнение с 
предишната година намалява делът на учениците, които са покрили тестовете 
за физическа активност [1].
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Влошаващата се картина на детското здраве е резултат от продължи-

телното въздействие на редица неблагоприятни социално-икономически и 
екологични фактори, в основата на които лежи обездвижването. Движението 
и спортът са едни от основните средства в комплексната превенция и лече-
ние на посочените болести. Важен момент е стимулирането на физическата 
активност, така че да се превърне във вътрешен мотив и любимо занимание 
за децата, например чрез откриването на любимия спорт. Най-подходящи за 
изгарянето на мазнините са цикличните движения, осъществявани при ходе-
нето, тичането, плуването, колоезденето, танците.

Успехът в създаването на двигателната култура на децата зависи мно-
го от социалната среда. Многобройни изследвания доказват, че най-голямо 
влияние върху формирането на първоначалните поведенчески нагласи и цен-
ностната система на детето има семейството и училището. Мнението на роди-
телите, както и на учителите относно състоянието и проблемите на занима-
нията с физическа дейност, са от решаващо значение както за организирането 
на ефективен учебен процес в областта на физическото възпитание, така и за 
изграждането на системна и целенасочена държавна политика към детското 
здраве и преди всичко към училищното образование.

Цел и методи на изследването:
Целта на настоящия доклад е да систематизират и анализират мненията 

и представите на учителите за значението на физическата активност на децата 
в началното училище. Това значение се детерминира в няколко посоки – вли-
яние върху академичните постижения по другите дисциплини, физическото 
развитие, психическото състояние.

Целта на изследването се реализира чрез изпълнението на следните за-
дачи:

• Какво е мнението на учителите за ролята на физическото възпитание 
в рамките на учебния ден?

• Какво е мнението на учителите за продължителността на физическа-
та активност през учебния ден?

• Какво е мнението на учителите за влиянието на физическите упраж-
нения върху общото състояние на учениците?

• Какво е мнението на учителите за влиянието на физическата актив-
ност върху академичните постижения по другите предмети?

• Какво е мнението на учителите за ролята на физическото възпитание 
върху поведението на учениците?

Основните методи на изследване са три:
–  преглед на научната литература за ролята на физическото възпита-

ние за всестранното развитие на децата;
– емпирично проучване на мнението на учители в началното училище 

за ролята и проблемите на обучението по физкултура;
– методът на наблюдението.

Физическата активност на децата в началното училище през погледа на учителите
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Емпиричното проучване беше осъществено сред 99 учители по общи 

предмети и по физкултура в единадесет училища в град София през периода 
януари – март 2014 г. Училищата бяха избрани чрез метода на снежната топка. 
Най-напред беше установен контакт с двама учители специалисти по физкул-
тура, с които авторът имаше дългогодишни професионални взаимоотноше-
ния. Беше им обяснена целта на изследването и им беше възложена задачата 
да проучат дали техни колеги от други столични училища биха се съгласили 
да участват. След идентифицирането на училищата авторът се срещна с дирек-
торите и поиска разрешение да интервюира съответните учители. Във всяко 
училище в групата на интервюираните задължително влизаше учителят по 
физическо възпитание и по двама учители от първи, втори, трети и четвърти 
час. И двамата учители, обучаващи деца от един випуск, бяха учители в един и 
същи клас – единият до обяд, а другият – след обяд. Това бе направено с цел да 
се получи информация за цялото време, през което учениците са в училище, 
а не само за периода, когато имат редовни часове. На основата на специално 
изготвен полу-структуриран въпросник бе осъществено пряко интервю на 
работното място на учителите. Най-напред въпросникът беше тестван сред 
трима учители, след което три от предварително формулираните въпроси 
бяха редактирани, а един въпрос напълно отпадна. По време на провеждането 
на интервютата авторът имаше възможността да получи нагледна представа за 
спортната материално-техническа база на съответните училища (физкултур-
ни салони, уреди, дворни площадки, кабинети по физкултура).

Литературен обзор:
Прегледът на научната литература има за цел да анализира някои публи-

кации, свързани с отражението на затлъстяването върху психиката на децата, 
както и основните фактори, водещи до наднормено тегло.

Затлъстяването е сред главните причини за редица болести, появяващи 
се на по-късни етапи от човешкия живот. Освен върху физическото здраве 
обаче наднорменото тегло е свързано с някои сериозни негативни последици 
за психиката на детето. Децата с наднормено тегло са изправени пред редица 
предизвикателства, свързани със самочувствието, увереността в собствените 
сили, самооценката. Те могат да развият сериозни поведенчески отклонения, 
които да ги съпътстват през целия живот. Когато са принудени да спорту-
ват, тези деца натрупват неприятни емоции и опит, свързани с негативната 
реакция на връстниците си, неувереност във възможностите си и ниско са-
мочувствие [4]. Подобни емоции предизвикват у децата с наднормено тегло 
нежелание да се занимават с физически упражнения за цял живот, което още 
повече задълбочава проблема.

Психологичните последици за тези деца се проявяват не само в часовете 
по физкултура, но и през по-голямата част от ежедневието им [9]. Те се сблъск-
ват със стереотипите в училище и на улицата и често са обект на подигравки и 
обиди от страна на съучениците си [5,9]. Учители, директори и дори приема-
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телни комисии за университета и за работа имат често негативно отношение 
към хората с наднормено тегло [9]. Психическата нестабилност на тези деца 
води до мисли и опити за самоубийство, отвращение към собственото тяло, 
хранителни разстройства и ниско самочувствие в резултат на съществуващи-
те обществени стереотипи [10]. Изброените фактори се отразяват твърде не-
благоприятно върху емоционалното състояние на децата с наднормено тегло 
в периода на тяхното физическо и психическо съзряване.

Що се отнася до причините за детското затлъстяване, те условно може 
да бъдат разделени на няколко групи. На първо място това е достъпът на деца-
та до лавки, малки магазинчета и улични машини за продажба на пакетирани 
закуски, както и храна, донасяна в училище от родителите по случай рождени 
дни или празници. Тези храни са нездравословни, тъй като съдържат обикно-
вено много мазнини, захар и сол. Според проучване на 2 314 ученици в пуб-
личните училища в САЩ през 2009 г. около 80 % от изследваните приемат хра-
на, надхвърляща нормата за мазнини, а над 90 % – тази за натрий [5]. Ето защо 
премахването или отдалечаването на подобни лавки от района на училищата 
се отразява благоприятно върху храненето на учениците.

Друга причина за затлъстяването сред децата е насищането на тяхно-
то ежедневие с електронни игри и гледане на телевизия. Според научните из-
следвания прекаленото занимание с подобни забавления води до наднормено 
тегло не само поради продължителното време на обездвижване, но и поради 
това, че обикновено по време на играта или гледането на телевизия се консу-
мират готови нездравословни храни. Според Барановски и кол. и Перес и кол. 
ограничаването на времето, прекарано неподвижно пред екрана на телевизо-
ра или електронната игра, може да стане чрез съвместните усилия на родите-
лите и училището, които трябва да стимулират децата да бъдат по-активно 
ангажирани с физически упражнения на открито [3 и 11].

Като трета най-честа причина за затлъстяването в научната литература 
се посочват недостатъчният брой или липсата на часове по физкултура в учи-
лищата. Ван Дузен и кол. изследва връзката между физическата активност и 
академичните резултати на учениците [13]. Той открива, че физическото въз-
питание рядко е подложено на оценка, тъй като постиженията както на учи-
телите, така и на цялото училище, се основават на единните тестове по дис-
циплините математика и съответния език. Изследвайки над 254 743 ученик-
ци в началните и средните училища, авторът доказва положителна корелация 
между физическата активност и академичните успехи на децата, което му дава 
основание да предложи увеличаване на финансирането на училищата, които са 
въвели добри системи за ангажирането на учениците с физически упражнения.

Като последен по място, но не и по значение фактор за увеличаването на 
децата с наднормено тегло в научната литература се посочва нарастването на 
порцията в заведенията за бързо хранене. Според Пиернас и Попкин обемът на 
храната, сервирана на тези места, е нараснал значително в сравнение със 70-те го-
дини [12]. Тъй като децата често посещават тези заведения, те приемат еднократ-
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но много повече калории, отколкото преди. Ето защо вече има предложение кли-
ентът сам да определя каква да бъде големината на порцията, която си поръчва.

Независимо че по-голямата част от научните изследвания се отнасят до 
САЩ и западна Европа, резултатите и заключенията са приложими и за Бъл-
гария. На фона на международните сравнения по показателя относителен дял 
на децата с наднормено тегло страната ни заема едно от челните места в Евро-
па. В същото време формалните стойности на показателите, свързани с физи-
ческата активност на децата в училище показват доста по-добра тенденция. 
Така например според едно международно проучване, поръчано от Европей-
ската комисия през 2013 г., минималното време, отделено за задължителното 
физическо възпитание, като пропорция от цялото време за преподаване в на-
чалното и образование в България е около 10 %. По този показател страната 
ни се намира в средата на европейските страни, сред които има такива (като 
Унгария и Хърватска например), включили в училищните си програми близо 
1.5 пъти повече часове по физкултура и такива (като Ирландия и Испания) 
със значително по-малко часове. В същото изследване се споменава, че почти 
навсякъде часовете по математика в началното училище СА близо два пъти 
повече от тези по физическо възпитание, което свидетелства за подценяване-
то на предмета от отговорните централни и общински власти.

Физическите упражнения като извънкласна дейност е широко разпрос-
транена в повечето европейски страни. Става въпрос за инициативи като 
утринна гимнастика, спортуване през голямото междучасие, петминутни 
прекъсвания на заниманията по другите предмети и т.н. По този показател 
страната ни за съжаление е на едно от последните места в Европа, като органи-
зирането на подобни инициативи от отделни училища е по-скоро изключение, 
отколкото правило. Подобно на България часовете по физическо възпитание 
в повечето европейски страни се водят от учители специалисти – изключе-
ние правят все пак едни от най-големите страни членки на ЕС, като Германия, 
Франция и Италия, където физкултурата се преподава от общите учители. Що 
се отнася до усъвършенстването на системите за преподаване на предмета, те 
се търсят в няколко посоки. Някои държави планират да увеличат значително 
броят на часовете (Португалия и Финландия), други – да разнообразят набо-
ра от физически дейности в училищата, а трети – да подобрят условията на 
преподаване и да стимулират обучението на учителите. В тази връзка беше 
предприето и емпиричното проучване на мнението на българските учители в 
няколко софийски училища относно качеството на преподаване и ролята на 
физкултурата в цялостното изграждане на най-малките ученици.

Резултати:
Интервюираните учители са всички от женски пол и на възраст между 

25 и 59 години. Трудовият им стаж като учители е в границите между 1 и 25 
години. От общо 99 интервюирани 88 са учители по общите предмети и 11 – по 
физкултура.

Филип Шабански
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Мнението на учителите за ролята и мястото на физическото възпитание 

през времето, когато децата са на училище, не е единно. Всички интервюира-
ни смятат, че главното време, посветено на физическата активност, се свежда 
до часовете по физкултура. Що се отнася до останалите форми на физически 
упражнения, мненията се различават. Едва 16 % от интервюираните смятат, че 
и междучасията също може да бъдат използвани за подобни цели, а само 11% 
посочват, че всъщност съществуват много по-големи възможности за увели-
чаване на времето, през което децата са активни. Един от учител по физкулту-
ра например заявява: „Децата прекарват по 8 – 9 часа на ден в училище. От тях 
поне 2 часа може да бъдат прекарани в активни движения и игри. При добро 
желание от страна на администрацията може да се организира утринна гим-
настика, подвижни и спортни игри по време както на голямото междучасие, 
така и на следобедната подготовка с втория учител. Сега всичко е оставено в 
ръцете на отделния учител, а правилата често по-скоро пречат, отколкото му 
помагат в стимулирането на децата да бъдат активни“.

Показателно е, че свеждането на физическото възпитание единствено до 
обучението в часовете по физкултура се споделя от болшинството учители по 
общите предмети, докато сред учителите специалисти преобладава мнението 
за по-широкото третиране на понятието „физическа активност“ и възмож-
ността тя да се проявява в много по-разнообразни форми. Според учителка 
във втори клас „голямото междучасие не може да се използва за физически 
упражнения в нашето училище, тъй като в една смяна учат няколко стотин 
ученици и си представете какъв хаос ще настъпи, ако всички едновременно 
излязат на двора. Затова има заповед на директорката децата да не напускат 
класните стаи. Представяте си какво се случва в паралелка от 26 деца, които 
искат да изразходват енергията си, а са затворени в едно ограничено прос-
транство. Учителите се превръщат в звероукротители и единственото им же-
лание е някое дете да не получи сериозна травма.“

Даването на петминутна почивка по време на час, при което децата да 
могат да станат и да се раздвижат, не се практикува почти в нито едно от из-
следваните училища. Както отбелязва една от интервюираните учителки по 
общи предмети в 4клас, „времето е твърде малко, за да си позволявам да отде-
лям време за гимнастика. Имам точно определен план какво да направя през 
съответния час и времето ми е разграфено по секунди. Ако ги накарам да се 
раздвижат, след това не мога да ги успокоя още 15 минути и през това време 
часът вече е минал“. Друга учителка в 3 клас обаче споделя: „Много добре знам 
колко по-бързо децата могат да усвоят материала, ако не са умствено и физи-
чески изморени. Затова гледам поне веднъж на ден – обикновено през третия 
или четвъртия час, да ги накарам да станат и да направят няколко упражнения 
за разтягане и раздвижване“. Подобна практика обаче се осъществява едва от 
4 % от учителите по общите предмети.

Използването на извънкласните средства на физическо възпитание се 
практикува най-често под формата на свободни игри следобед, когато деца-
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та подготвят домашните си за другия ден. По този повод учителка в първи 
клас споделя: „Винаги се стремя преди да започнем следобедните занимания, 
да изведа целия клас в двора, където да поиграят поне един час. Вижте, ние, 
учителите на обяд се сменяме, а искаме от децата да бъдат в класните стаи по 
цял ден. Докато играят, ги наблюдавам непрекъснато, тъй като обикновено и 
другите колежки извеждат класовете си и настава голяма лудница. Някои от 
момчетата започват да играят футбол, а момичетата обикновено играят на го-
неница или се катерят по железните уреди в двора. По-трудно е през зимата, 
когато времето е лошо и не позволява извеждането на децата“.

Независимо че имат положително мнение за ролята на физическото въз-
питание, по-голямата част от интервюираните посочват някои пречки пред 
възможността за нарастване на физическата активност на децата през учеб-
ния ден. Като най-чести причини се споменават прекалено големите изисква-
ния при преподаването на общите предмети (80 %), прекалената бюрокрация, 
свързана с много писане (75 %), отношението на ръководството, което смята, 
че ангажирането на учителите с физическо възпитание не влиза в техните за-
дължения (69 %), схващането на самите учители, че часовете по физкултура 
са достатъчни за осигуряването на необходимостта от движение (35 %), лип-
сата на материални условия (14 %). Всички интервюирани посочват обаче, че 
физическото възпитание се подценява като част от цялостното възпитание за 
изграждане на детето както на централно равнище (правителство и община), 
така и от страна на училищното ръководство.

На въпроса дали трябва да се увеличат часовете по физкултура в начал-
ното училище, преобладаващото мнение беше, че това е необходимо (84 %), но 
надали ще се осъществи (77 %). Една учителка по физическо възпитание от-
белязва: „Може да съм пристрастна, но смятам, че в началното училище тряб-
ва да има по един час физкултура всеки ден. При днешното обездвижване на 
нацията затлъстяването и болестите, свързани със заседналостта, придобиват 
застрашителни размери. Часовете по физкултура за много деца са единстве-
ното време, през което те са физически активни. Сега те имат физкултура по 
2-3 часа седмично, като третият час обикновено не се взема или се използва за 
други цели. Като се има предвид, че реално децата са физически активни най-
много през две трети от часа, това означава 60 минути седмично. Така за много 
деца вместо 60 минути на ден физическата активност се свежда до 60 минути 
на седмица“.

Групата на учителите по общите предмети, въпреки че поддържа мне-
нието за увеличаването на часовете по физкултура, е много по-скептична по 
отношение на възможността това да се превърне в реалност. Според учителка 
в четвърти клас „изискванията по общите предмети непрекъснато нарастват. 
Учат се доста излишни или несъобразени с възрастта неща, особено по пред-
метите български език и роден край. Не виждам как, ако не се преустанови 
тази тенденция, ще могат да се увеличат часовете по физкултура – просто 
учебният ден не достига, за да се изпълнят всички изисквания и стандарти“.

Филип Шабански
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Друга учителка във втори клас споделя: „Много е хубаво децата да имат 

повече часове по физкултура, но за съжаление накрая оценяват както нашата 
работа, така и усилията на децата според резултатите от тестовете. Тестове по 
физкултура няма, поради което предметът естествено е подценяван от колегите. 
Неудобно ми е да го кажа, но често използвам третия час по физкултура, за да 
наваксам с материала по другите предмети, където виждам, че децата изостават“.

Запитани дали биха участвали в извънкласни занимания с физически уп-
ражнения като например организирано водене на подвижни игри през голямо-
то междучасие, провеждане на утринна гимнастика, организиране на спортни 
празници и т.н., едва 23 % отговорят положително, 47 % са склонни да го правят, 
но при определени условия, а 30 % смятат, че това не влиза в техните задълже-
ния и не биха го правили без допълнително заплащане. Тук отново се проявява 
голяма разлика между мнението на учителите специалисти и неспециалисти. 
Всички интервюирани учители по физкултура изразяват готовност да бъдат ан-
гажирани в извънкласна работа по физическо възпитание, докато при остана-
лите учители преобладава мнението, че все пак това не е тяхна работа.

Следващият въпрос, на който отговарят интервюираните, е дали часо-
вете по физкултура се използват пълноценно. Тук особено голямо значение 
има мнението на учителите по физкултура, които организират и провеждат 
тези часове, но е взето и мнението на учителите по общите предмети, кои-
то имат по-пряк контакт с учениците и техните родители и познават добре 
тяхното отношение към предмета. Проблемите на физическото възпитание в 
часовете по физкултура според интервюираните условно може да бъдат разде-
лени в няколко групи.

Най-големият проблем според 75 % от учителите (75 % от учителите по 
общите предмети и 82 % от учителите специалисти) е липсата на подходяща 
материално-техническа база. Учител по физкултура например споделя: „Са-
лонът е малък и е в ужасно състояние – неотопляем, мръсен, с лоша подо-
ва настилка. Съблекалнята е само една и студена. Имам на разположение две 
футболни топки и една баскетболна топка, които използвам от пет години. 
Като омекнат, ги нося у дома, за да ги напомпя. Как в тези условия да провеж-
дам нормални занятия? Попълвам на книга, че съм изпълнил упражненията, 
които се изискват, но на практика не изпълнявам и една десета от тях“.

Според друг учител по физкултура „миналата година правиха ремонт 
на салона и сега е в сравнително добро състояние. Нашето училище обаче е 
много голямо и по едно и също време в салона се събират по 2 – 3 класа. В тези 
условия е доста трудно да се проведе организиран урок в която и да е област, 
още повече че става въпрос за малки деца, които трудно концентрират вни-
манието и продължително време. Ремонтът не обхвана двора на училището, 
където асфалтът е силно напукан и не позволява провеждането на уроците на 
открито, а това много би улеснило моята дейност, още повече, че физкултура-
та е и начин за закаляване на организма, а нашият климат позволява дори през 
зимата децата да бъдат извеждани навън“.
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Нежеланието на учениците да се занимават с физически упражнения е 

посочено като втори най-важен проблем в часовете по физкултура (58 % от 
интервюираните). Учителка в трети клас заявява: „Родители често ми се обаж-
дат по телефона с молба да освободя детето им от часовете по физкултура. Тъй 
като нямам право, а и не съм убедена, че трябва да правя това, им обяснявам 
какъв е редът. След известно време пристигат и носят медицински бележки, в 
които е отбелязано някакво заболяване на детето, поради което трябва да се 
ограничи физическата му активност“.

Учител по физкултура казва: „У доста деца липсва мотивация да се 
движат, което е неприсъщо за тяхната възраст. Често учениците идват в час 
в неподходящо облекло и по време на часа са пасивни и апатични. Получава 
се така, че мотивирани и активни са тези деца, които и без това спортуват 
достатъчно в извънкласните форми, докато за останалите часовете по физ-
култура са едно неприятно занимание. Стремя се да разнообразя, доколкото 
мога, начинът и формите на преподаване, но в клас с 30 деца и при тези лоши 
материални условия това доста трудно ми се отдава“.

Около 82% от интервюираните смятат, че липсата на достатъчно моти-
вация сред учениците се дължи на неправилно семейно възпитание, 57 % – на 
непривлекателните условия и лошата материално-техническа база на спорт-
ните съоръжения, 44 % – на подценяването на физическото възпитание от 
страна на училищното ръководство. Както отбелязва учител по физическо 
възпитание, „не чакайте от едно дете, което прекарва по-голямата част от сво-
бодното време пред компютъра и телевизора, да бъде мотивирано в часовете 
по физкултура: то няма навик да играе и не чувства нужда от движение. Ро-
дителите играят основна роля за стимулирането на физическата активност на 
детето още в предучилищна възраст. Дали детето ще бъде физическо активно 
зависи много и от личния пример – ако то не вижда родителите си да спорту-
ват, голяма е вероятността и то да води заседнал живот“.

Според друг учител „отношението на колегите по общите предмети и 
на училищното ръководство към физическото възпитание не бих казал, че 
е враждебно, а по-скоро безразлично. Третият час по физкултура например 
често се използва не по предназначение и това се счита за нещо нормално в 
нашето училище“.

Независимо от споделеното по-горе мнение за конкретното училище 
интервюираните учители имат положително мнение за влиянието на физи-
ческата активност върху способността на децата да се концентрират, да раз-
бират и възпроизвеждат материала и съответно да се представят по-добре на 
тестовете. Според около 92 % от учителите например физическите упражне-
ния стимулират умствената дейност, около 77 % – правят децата по-дисципли-
нирани и съсредоточени, около 36 % – помагат им да се представят по-добре 
на тестовете. Интересно е мнението на учител по общи предмети от четвърти 
клас, който споделя: „Като изведа децата на двора да играят, виждам, че ня-
кои веднага се организират и започват да играят заедно, докато други остават 
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настрани и не смеят да се включат в общата игра. Тогава отивам до тях и ги 
подканвам да играем заедно някаква подвижна игра, в която да се включат 
всички. Затова смятам, че спортът изпълнява много важни социални функции 
и задачата на учителя е да стимулира всяко дете, дори и най-срамежливото, да 
общува с връстниците си. Това важи особено силно за момичетата, които по 
принцип са по-пасивни в движенията“.

Подобно мнение е присъщо почти за всички учители специалисти, кои-
то смятат, че спортът има много важна социална функция в цялостното из-
граждане на младия организъм. Учител по физкултура заявява: „Кажете ми 
по кой друг предмет детето ще се научи още от малко, че е необходимо да бъ-
деш решителен, честен, самоотвержен, да можеш да приемаш загубите, без да 
се сърдиш, да поставяш интересите на групата над собствените, да уважаваш 
противника, макар и да си го победил. Тези качества и умения подготвят деца-
та за живота и ги правят по-самостоятелни и зрели“.

Дискусия
Резултатите от направеното изследване, макар и нерепрезентативно, да-

ват основание да се направят няколко извода и обобщения за мястото и роля-
та на физическото възпитание в началното училище.

Болшинството от интервюираните споделят мнението, че физическото 
възпитани е полезно за доброто състояние на децата в училище. Участниците 
посочват, че след като са били физически активни, учениците са по-концен-
трирани, в по-добро настроение и в по-добра кондиция да усвояват матери-
ала. Този резултат съвпада с изследванията на други учени като Хуберти и кол. 
например, според който учителите разглеждат физическото възпитание като 
нещо полезно за децата [13].

Основната част от интервюираните смятат, че физическото възпитание 
трябва да бъде съсредоточено изключително в часовете по физкултура. Ос-
новните пречки за по-активното включване на физическото възпитание във 
времето на престоя на децата в училище са липсата на подходяща материална 
база, прекалено големите изисквания по останалите предмети, подценяването 
на физическото възпитание от страна на училищното ръководство. Според 
повечето участници в проучването задължителните държавни стандарти не-
прекъснато нарастват, поради което не остава никакво време за занимания с 
физически упражнения. Посоченият извод отново се потвърждава от по-ран-
ни изследвания за същата тенденция в други развити страни [13].

Според учителите по физкултура съществуват редица пречки за пъл-
ноценното провеждане на часовете по физкултура, като например лошото 
състояние на спортните съоръжения, липсата на мотивация от страна на 
част от учениците, недостатъчната подкрепа от страна както на училищното 
ръководство, така и от страна на родителите. Групата на учителите специа-
листи е запозната с необходимостта от ежедневна едночасова активна физи-
ческа дейност на децата, докато представата на останалите учители за вре-
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мето, през което децата трябва да са физически активни, е доста по-неясна 
и неточна.

Интервюираните учители в преобладаващата си част смятат, че физи-
ческата активност се отразява добре на цялостното състояние и развитие на 
децата и особено върху способността им да се концентрират и да бъдат дис-
циплинирани по време на останалите часове. Сравнително по-малка част от 
учителите считат, че физическото възпитание играе важна роля за социали-
зирането на децата и за изграждането на някои важни за живота качества и 
умения.

Заключение
Направените изводи дават основание да се направят няколко препоръ-

ки. Физическото възпитание заема важно място в цялостното изграждане на 
младия организъм. За противопоставяне на тенденцията към обездвижване е 
необходимо значително увеличение на времето, през което децата в училище 
са физически активни. Това може да стане както с увеличаване на часовете по 
физическо възпитание, така и с използването на извънкласни форми на обу-
чение. За тази цел учителите и възпитателите е необходимо да срещнат под-
крепата както на училищното ръководство, така и на родителите.

Възможно е да се помисли за включването на ангажираността на учи-
телите по общите предмети в извън класни форми на физически упражнения 
в тяхната обща атестация и оценка. Самите учители биха могли да преминат 
през краткосрочни дистанционни курсове на обучение за възможностите им 
да използват различни техники за стимулирането на физическата активност 
на учениците.

Регионалните инспекторати следва да не позволяват на училищните ръ-
ководства да забраняват на децата да излизат в голямото междучасие на двора, 
а напротив – да ги окуражава да създават условия за активизирането на под-
вижността на децата извън часовете по физкултура. Особено голяма е необхо-
димостта от въвеждането на иновативни подходи на обучение сред учителите 
по физкултура, които имат трудната задача да мотивират децата в условия-
та на амортизирана материално-техническа база. В това отношение може да 
бъдат използвани добрите практики в някои други страни, където идеята за 
необходимостта от движение е залегнала дълбоко не само сред учителите, но 
и сред цялото общество.
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НОВИТЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИ МОДЕЛИ  
ПРИ ПОКОЛЕНИЯТА ОТ КРАЯ НА 90-ТЕ ГОДИНИ  

НА ХХ в. ДО ДНЕС И НЕОБХОДИМОСТТА  
ОТ УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ

Христина Хр. Григорова

THE NEW BEHAVIORAL PATTERNS  
OF THE GENERATIONS FROM THE END OF THE 1990S 

UNTIL THE PRESENT DAY AND THE NEED  
OF SCHOOL FOR PARENTS

Hristina Hr. Grigorova

ABSTRACT: The article highlights some new observations on the psychological 
and emotional characteristics of the new generations, as well as analyzes and 
views on the behavioral patterns they exhibit. The article also presents the dif-
ficulties these new features and behaviours cause in the relationship adult-child 
and in particular the difficulties encountered by adults (parents and teachers) as 
educators. The goal is to draw the attention to the crucial need of creating schools 
for parents and providing some guidelines for positive change.
KEYWORDS: new generations, new behavioral patterns, new educational ap-
proaches, school for parents.

Новите поведенчески модели при децата и юношите днес изискват про-
мяна, която касае всички нас, родители, учители, общество. Нужно е всеки 
един и всички заедно да направим усилие да разберем това ново поведение 
в контекста на състоянията „Съм“ и „Правя“. Нужно е да пренасочим собст-
веното си съществувание в полза на по-цялостното образование и възпита-
ние на децата и юношите и това касае колкото училището, толкова и дома, 
семейството. Това означава, от една страна, да се запознаем с новите дадености 
относно психологически, емоционални, та дори и физиологични характерис-
тики на поколенията, които отглеждаме и възпитаваме, а от друга, да ревизи-
раме собствените си виждания и поведение в контекста на този ангажимент. 
Проблемът касае както учителите, така и родителите и обществото ни в него-
вата цялост. Може да се каже, че учителите са в една по-благоприятна позиция, 
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от гледна точка на възможности за актуализиране на техните знания, компе-
тентности и умения, касаещи възпитанието на децата. Те имат възможност да 
участват в различни обучения, семинари и тренинги. Родителите обаче са в 
доста по-неблагоприятна позиция. Разбира се, тези от тях, които са по-тър-
сещи и отговорни по отношение на своята роля в процеса на възпитание на 
децата, намират начини да се информират и полагат усилия да се развиват и да 
актуализират своите качества и методи. Но истината е, че по-голямата част от 
родителите нямат ясна концепция за възпитанието на своите деца и за своето 
място в този процес. И колкото по-неефективни са те като възпитатели, тол-
кова по-слабо осъзнават необходимостта си от помощ. И това е проблем, на 
който трябва да се търси решение.

Какво трябва да знаем за новите поколения?
„Все повече и повече деца, родени през последните двадесет години, не се 

вписват в модела, с който са свикнали родителите и учителите. Появява се 
ново поколение…много зряло, неудовлетворено от родителите си, копнеещо да 
промени света. Това е най-важното събитие на нашето време“ [1].

Поколенията след 80-те години на миналия век проявяват изключител-
ни вродени способности на възприятията и чувствителността, които се про-
явяват в психологически, емоционален, етичен, когнитивен, поведенчески и 
социален план. Те имат огромни когнитивни способности и високи нива на 
емпатия.

Цитираните по-долу мнения и анализи са от интервюта на антрополога 
Ноеми Паймал с психолози, медици, родители и млади хора, представени в 
проекта „Pedagooogy 3000“.

Психологът Наталио Домингес Ривера от Международния институт по 
репродуктивността в Каракас (Венецуела) обяснява:

„Някои деца се отличават с умствена острота, ускорение в жизне-
ното развитие, ранно съзряване по отношение на идеите (малко по-слабо в 
учебен план), способността си да критикуват малко по-хапливо и жлъчно, 
неудовлетвореността си от училищната система, справянето си с новите 
технологии и най-вече различната си представа за света и отказването от 
рутинната работа. Виждаме деца с добре оформена личност и не можем да ги 
определим еднозначно, защото всеки един е различен… Така например не мо-
жем да използваме традиционния тест за интелигентност – не заради са-
мата интелигентност, а защото тя е „различна“….Не можехме да приемем 
факта, че те са просто нормални и търсехме клинични симптоми за някаква 
абнормност. Днес сме убедени, че това са децата, които ще създадат бъдещи-
те общества“ [2].

Можем да открием сходство в ситуацията учени – деца, имайки предвид 
диагнози като Опозиционно предизвикателно разстройство (ODD) и Дефи-
цит на вниманието и хиперактивност (ADHD). Не е ли това отново търсене на 
абнормност, там където я няма, само защото сме изправени пред нещо, кое-
то е трудно да разберем и овладеем… И е изключително важно да се зададе 
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въпросът: Имаме ли и до каква степен основание за поставянето на подобни 
диагнози?…

Джон Уайт, член на Американската асоциация по антропология, заявя-
ва: „ Появява се ново човечество. То има нова психология, основана на изразява-
нето на чувствата, не на тяхното потискане. А това се превръща в любяща 
солидарност, липса на сравнения или агресивност, чрез използването на ця-
лостна многопланова логика, вече не линеарна и частична, трансформира се в 
колективно чувство на идентичност, а не изолирано индивидуално [2]

Но дали ще се прояви и развие тази „любяща солидарност“ зависи от 
условията, в които растат и се формират тези нови поколения и точно поради 
колективното чувство на идентичност, моделите, които ние възрастните де-
монстрираме като „успешни“, дават насоки, а децата ни ги демонстрират огле-
дално, но като през увеличително стъкло.

Роксана Еспада, педиатър: „Работя като педиатър от тринадесет го-
дини и децата със сигурност са се променили много. Забелязвам, че са много 
по-самостоятелни. Така например, ако с тях се държиш зле, ще избягат от 
вкъщи още на пет – шест години. Те са ранно развити деца, зрели, ранно раз-
вити дори по отношение на сексуалността“[2].

Ксимена Флора и Жанет дел Сокоро Диаз, психолози от Боливия, също 
потвърждават, че децата които се раждат сега, в много по-ранна възраст проя-
вяват умствени, психически и духовни качества, които преди са били припис-
вани на много по-големи деца. Те са изключително чувствителни и интуитив-
ни по отношение на чувствата на другите и могат да долавят дали атмосферата 
е тежка или здравословна, дали хората имат добри намерения или не и т.н. [2].

Днешните деца са способни съвсем естествено да разпознават несъ-
ответствията между вътрешните и външните аспекти на възрастните, както 
и противоречията в обществото ни. Психолозите наричат този широко раз-
пространен сред днешните деца феномен – Тройният ефект.

Тройният ефект включва:
– експлозивен ефект (детонатор) – The explosive effect (or detonator)
– ефект на гъбата – The sponge effect
– ефект на огледалото – The mirror effect
Експлозивният ефект се изразява в това, че присъствието на детето 

засилва у възрастните поведенческите модели, които се нуждаят от промяна. 
Тези деца са склонни да взривяват или да разтърсват средата, в която се нами-
рат. Много родители и учители го изразяват с думите: „Това дете ме подлудява!“

Психологът Жанет дел Сокоро Диас обяснява: „Това са деца, които ка-
рат хората около себе си да се движат.“

Ако това явление не се разпознае и управлява правилно, то може да до-
веде до повтарящи се конфликти, а децата да се превърнат в проблем. Те ще ре-
агират незабавно на една небалансирана ситуация, защото те естествено раз-
познават съзнателните или несъзнателни грешки на възрастните или техните 
лъжи. В действителност, чрез отношението си детето ще подчертае липсата 
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на съответствие в непосредствената си среда, несъответствието между, това, 
което някой казва, и това, което прави, това, което живее, и това, което мисли. 
Това са деца, които карат възрастните да напредват по отношение на собстве-
ното им личностно развитие. Те имат „антени, датчици“ и не могат да понесат, 
нито физически, нито емоционално, фалша и липсата на почтеност.

В психологически план това означава, че те вадят на повърхността, т.е. 
извличат от подсъзнанието към съзнанието ни (на възрастните) и идентифи-
цират всички видове напрежение, травми и предишни шокови състояния, за 
да ни освободят от минали емоционални блокажи, които ни пречат да се раз-
виваме.

Ефектът на гъбата означава, че детето попива всичко – както положи-
телните, така и отрицателните неща. Често чуваме майките да казват: „ Когато 
съм добре, детето ми също е добре. Ако аз съм тъжна или раздразнена, той/
тя веднага ме следва (като състояние).“ Децата се нуждаят от голяма емоцио-
нална стабилност от страна на възрастните около тях. За предпочитане е да 
се избягват всякакви негативни мисли, гняв, злоба, натрапчиви идеи, защото 
децата по някакъв начин ги усещат и се влияят от тях. Още по- силен е ефектът 
на гъбата при децата, които са още в утробата на майката или новородените, 
защото не могат физически да се махнат, за да се защитят.

И още нещо важно като тема за размисъл: Нека помислим, ако ние сме 
манипулатори и демонстрираме непрестанно подобни подходи, какво ще по-
лучим в отговор чрез ефектът на гъбата… Няма защо да се чудим, че децата са 
по-големи манипулатори от нас. Те имат по-добри способности. Просто зави-
си в каква почва ще бъдат посяти.

Ефектът на огледалото
Психолозите описват ефекта на огледалото като – начина, по който те 

(децата) отразяват другия, който е в близост до тях, това, което представлява 
той в този конкретен момент. Това означава, че е достатъчно само присъствие-
то на такова дете, без то да казва нищо, да представи на околните едно отраже-
ние, в което всеки може да разпознае определени аспекти от своята личност.

Ако една „ситуация“ се повтаря често с дадено дете или тийнейджър, 
възрастният е добре да се опита да види кой създава „ситуацията“, като просто 
се запита дали детето или тийнейджърът не отразява, всъщност, него самия 
(възрастния), често несъзнателно.

Джина Варгас, млада майка от Ла Пас, Боливия споделя:
„Научих много от децата. Те са цял един свят. Показват ти твоите 

грешки, твоите емоции. Откриваш, че ако не можеш да се приспособиш към 
тях, най-вероятно това ще прерастне в проблем. Хората казват, че децата са 
груби, но това не е истина, тe са такива, каквито са. Човек трябва да знае как 
да говори с тях. Трябваше да работя много върху себе си. Осъзнах, че синът ми 
попива всичко около себе си, усеща всичко. Той е изключително чувствителен. 
Когато аз съм добре и той е добре. Когато аз не съм добре, той моментално 
става неуравновесен. Родителите трябва да се опитат да потърсят помощ. 
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Бих желала да посещавам училище за родители или нещо такова, имам голяма 
нужда от това. Всичко се променя, старите методи вече не вършат работа.“

Хавиер Перес, лекар и професор от Университета Сан Андрес, La Paz, 
Боливия:

„Това, което ме поразява най-много, са огромните емоционални потреб-
ности на тези деца. Често виждам случаи на депресия или тревожност, които 
са били диагностицирани като Хиперактивност и Дефицит на вниманието, 
без да говорим за увеличаване на броя на самоубийствата сред тийнейджъ-
рите. Наистина е важно да се грижим добре за тях, да им дадем много любов, 
стабилност и емоционална сигурност, особено от раждането до навършване 
на пет години, защото точно по време на този период се формират основни-
те психологически структури.Превенцията е по добра от лечението. Ако има 
липса на грижи, емоционалните нужди могат да станат патологични, про-
явявайки се в различни форми: нощно напикаване, тревожност, дефицит на 
вниманието, хиперактивност, трудности в храненето, дихателни проблеми 
или проблеми със съня, алергии и т.н.

Като професионалист и учен, съм забелязал, че нашето „западно“ обра-
зование ни ограничава. Наложително е да разширим нашата перспектива, тя 
да стане по-цялостна и холистична. Човешкото същество е тялото, сърце 
и ум и китайците, Аюрведа и древната медицина са добре запознати с това. 
Лекарите днес, трябва да имат трансцендентална визия на човешкото съще-
ство, за да развиват своята чувствителност от дъното на сърцето си към 
върха на мозъка си и да разберат, че времената се променят, че нови семена се 
засаждат.

Казвам на моите ученици: Вие не трябва да бъдете само лекари. Тряб-
ва да сте философи, психолози, еколози също. От сега нататък ние трябва 
да бъдем професионалисти с необятна визия за реалността. Ние трябва 
да развием нашата собствена вътрешна сила [2].

Тази концепция би трябвало да се приеме и приложи не само от медици-
те. Не по-малко важна е тя за педагозите, не по-малко важна е също за всеки 
един родител и това изисква разработване на стройни и мащабни стратегии 
за превъзпитание … на възрастните.

Някои препоръки от младите:
Мария Фернанда, млада аржентинка: „Искрено вярвам, че е време зре-

лите хора да се уравновесят емоционално, за да се докоснат до вътрешната 
си истина, да осъзнаят своите потребности и страхове. Само тогава ще са 
способни да изживеят истински връзката си с децата- творчески, игриво, 
радостно. Времето, в което живеем призовава към обучение, основано на ли-
чността, любовта и разбирането…“

Двадесет и две годишният Даниел: „…Родителите трябва да работят 
върху себе си. Те трябва да са наясно, че децата не са собственост. Те са на-
пълно свободни.“

Памела от Ла Пас (Боливия) – ученичка и доброволец по музикална те-
рапия – за детската и юношеската депресия: „ Когато бях на 13- – 14 г., бях в 
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конфликт със себе си. Имах проблем с промените – смятах, че са нужни усилия 
и страдание, за да се променят нещата. А не е вярно. Не говорех за това с 
никого. Страхувах се да не ме сметнат за ненормална. Сега знам, че трябва 
да правиш това, което наистина желаеш, това, което ти диктува сърце-
то… Не разбирах себе си и другите не ме разбираха. Мислех за самоубийство, 
защото имаше моменти, когато се чувствах много зле…Когато другите ме 
погледнеха, си представях, че съм лоша, луда или нещо подобно. Беше ужасно. 
Знам, че има родители, които водят децата си на психолог, понякога дори 
на психиатър, но това не е правилно решение. Има и родители, които бият 
децата си, защото не ги разбират. Има деца, които страдат повече от мен. 
Важно е да се информират родителите и учителите за това, което се случва. 
Много от тях не разбират децата. Родители, важно е, нужно е да ви кажа…
обичам ви!“[2].

Дефицит на вниманието или свръхвнимание? Хиперактивност?
Патрицио Перез Еспиноза, еквадорски клиничен психолог потвържда-

ва, че:
„Като цяло, много от децата диагностицирани с Дефицит на внима-

нието и хиперактивност не страдат от това. Изключителната бързина, 
с която те могат да извършват няколко действия едновременно може да се 
сбърка с липса на внимание, но често на детето просто му е скучно, така че 
то започва да направи нещо друго. По-скоро напротив, те са изключително 
внимателни деца, които имат способността да вършат няколко неща едно-
временно.“ [2]

Всъщност в много от случаите е неточно да се поставя подобна диагноза, 
защото трябва да се отчита, че при реалните случаи на Дефицит на внимание-
то и хиперактивност, се наблюдава отсъствие на координация на движенията, 
докато при повечето от „новите“ деца бързината на движенията е съпътствана 
от пълната им координация. Те знаят какво правят, просто го правят много 
бързо. По мнения на медици това ускорение на психичните процеси е свър-
зано с наблюдаваният напоследък много ускорен метаболизъм при децата. С 
други думи, всички процеси и на физическо, и на психическо, и на емоционал-
но, и на ментално ниво са много ускорени.

Неща от реалността:
Момче или момиче, което израства в неподходяща среда (насилие и аг-

ресия, с образование, основано на страх и заплахи, без обич) може да стане 
истински случай с Дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), който 
може да завърши с депресия или тревожност, защото те не знаят как да упра-
вляват емоционалната си страна, която е била „разбита“.

Дете с реална диагноза Дефицит на вниманието и хиперактивност за-
почва да се променя и да регулира централната си нервна система благода-
рение на голямото количество енергия и внимание, които получава. Така то 
може да преодолее ADHD и да стане дете с голям талант без никакви патоло-
гични характеристики.
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„Новите“ деца могат да преминават бързо от едно състояние към друго 

и обратно, което прави поставянето на диагнози още по-сложно.
Във всеки случай, е необходимо спешно да се преосмисли концепцията 

за ADHD (и по същата логика за ODD -Опозиционно предизвикателно раз-
стройство). Може би е нужно да се започне въвеждането на нови категории по 
отношение на психо-емоционалните профили в съвременната клинична пси-
хология, без непременно те да бъдат свързвани с патологични модели, за да 
не стигнем до момент, в който ще загубим таланта и способностите на много 
момчета и момичета.

Освен това, за да сме способни да създадем адекватна среда, в която да се 
развиват и осъществяват новите поколения, ние първо трябва да ги догоним. 
Да се запознаем с техните възможности, способности и нужди и да развием 
подходящите подходи. Няма как да ги учим от позицията на изоставащи. Т.е. 
на този етап ние всъщност се нуждаем от сериозно обновяване на уменията, 
знанията и житейската ефективност на възрастните.

Поколенията „Z“ и „алфа“, Седемте поколения /The 7G(Generations)/ 
и техните характеристики, с които е нужно да се съобразим създавайки усло-
вия за развитие и възпитание на тези деца, юноши и…възрастни.

Поколение „Z“- след 1995 до наши дни. Според психолози и педагози поко-
лението „Z“ е доста нетърпеливо по отношение на индивидуалния просперитет, 
по възможност без да полагат големи усилия. За тях също се казва, че имат по-
ниска степен на концентрация, голяма част проявяват хиперактивност и различ-
ни видове агресия. Не са склонни да приемат авторитарно отношение от страна 
на родители и учители. Това поколение е абсолютно зависимо (като от въздух и 
вода) от всички видове дигитални устройства, които им позволяват активен вир-
туален живот и комуникация. Съответно те са много застрашени на информа-
ционно ниво и вниманието на родители и учители към виртуалния живот на това 
дигитално поколение е изключително важно. Изключително важно е те да бъдат 
активно насочвани към човешка комуникация и общуване в реалното ежедневие, 
към създаване на качествени междуличностни отношения и сътрудничество. [3]

Нека пак да подчертаем. Вродените качества и способности са само един 
аспект от възможното изграждане и развитие на личността, а условията, в 
които се развиват тези качества и способности представляват многообразието 
от пътища, по които те ще поемат.

Поколение „алфа“ – 2010 до днес. С развитието на новите технологии 
може да се очаква, че поколение „алфа“ ще бъдат най-високо образованите в 
историята с 90% завършили средно образование. Според McCrindle предста-
вителите на Поколение „алфа“ ще сменят 15 жилища в продължение на жи-
вота си, ще сменят местоработата си на всеки 3 години и най-вероятно ще се 
превърнат в най-доброто поколение, тъй като ще трансформират света повече 
от всяко друго поколение преди тях[2].

На тази тенденция може да се даде и положителна и отрицателна оцен-
ка. Положителна заради свободата и мобилността (подвижността), липса-
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та на привързаност към резултатите и постоянна актуализация на знания и 
компетентности, което позволява израстване и по-всестранно разгръщане на 
личността. Отрицателна защото честата промяна и движение, лишава от въз-
можността за навлизане в дълбочина, в същността на заниманията и отноше-
нията, намалява отговорността и дългосрочната грижа за обекти и събития.

Схемата на 7те поколения (The 7G) представя най-отчетливите харак-
теристики, които предпоставят житейския път на представителите на различ-
ните поколения. Трябва да се уточни, че различните поколения „преливат“ 
едно в друго.

Данните представени по-долу, са извлечени от многогодишни съвмест-
ни изследвания на антрополози, психолози, невролози и педагози и предста-
вени от антрополога Ноеми Паймал в нейния проект „Pedagooogy 3000“

G1- От 1980/87 до сега.
G1+G2 – От 1995 до сега.
G1+G2+G3- От 2000 до сега.
G1+G2+G3+G4- От 2002 до сега.
G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7- От 2005 до сега.
G1- Екстровертно поколение: пионери (инициатори, новатори); дръз-

ки (смели, сърцати); междуличностна (интерперсонална) интелигентност; 
практическа интелигентност; преждевременно развити и бързи.

G2- Интровертно поколение: по-спокойни и тихи; вътреличностна 
(интраперсонална) интелигентност; емоционална интелигентност; изключи-
телно чувствителни.

G3- Новите лидери: по-балансирани; решителни (непоколебими); знаят 
какво искат; съзнателни (разумни), креативни лидери.

G4- множествена, активна интелигентност и високо ниво на възпри-
ятията: множествени (многостранни) възприятия; нестандартно мислене, ин-
траперсонална интелигентност.

G5, G6, G7- трансцендентална, всеобхватна интелигентност; усилени 
(amplified) възприятия. [2]

Тук е важно да се отбележи, че целта не е да се класифицират, маркират и 
ранжират децата. Всяко дете е уникално, красиво и специално само по себе си. 
Целта е да се запознаем с техните модели на съществуване и учене, да изясним 
и актуализираме процесите на развитие, от които се нуждаят, за да им оси-
гурим адекватно физическо, емоционално, умствено и духовно образование.

За да не блокират и изгубят своите таланти тези деца, за да ги предпазим 
от насочването на мощните им заложби към деструктивни модели на същест-
вуване и поведение, е важно:

– Образователната общност и обществото като цяло да бъдат инфор-
мирани за заложбите и потребностите на всяко поколение;

– Да се подкрепят и обучават възрастните, които отглеждат и възпита-
ват тези деца (учители, родители, бъдещи учители и родители);

– Да се разработят и прилагат подходящи инструменти за интегралното 
развитие на децата, което означава едновременно и хармонично под-
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крепяне на тяхното физическо, когнитивно, емоционално, артистич-
но, етично, социално, мултикултурно, екологично, психологическо и 
духовно развитие.

Превенцията е по-добра от лечението и този принцип не касае само 
физическото здраве, той се отнася както за образованието, така и за ежеднев-
ните родителски грижи.

Следващият списък представя някои параметри, които насочват как да 
живеем в хармония с децата си:

1. Да мотивираме децата, като поддържаме и укрепваме самочувствието 
им постоянно. Да им показваме по любящ начин нашата благодарност – с же-
стове, думи и погледи (отнася се и за родители и за учители);

2. Да позволяваме на децата да правят неща сами, да откриват (при пъл-
на безопасност, разбира се).Те обикновено са отлични самообучаващи се;

3. Да избягваме наказанията – никога да не прибягваме към телесни на-
казания или крясъци.(Това изискване важи и за училището). Наказанието и 
унижението могат да доведат до сериозни блокажи свързани с обучението, 
емоционални травми, загуба на самочувствие и уважение към родителите, 
обща тревожност, детски депресии, опити за самоубийство… Нека ги оставим 
да откриват сами какви биха били естествените последствия от действията им 
(съблюдавайки правилата за безопасност). Нужно е да разберем, че грубите 
наказания не работят и да потърсим алтернативи, оставайки твърди по отно-
шение на правилата в училище и у дома, но без да крещим;

4. Да бъдем строги, без да доминираме и да бъдем авторитарни. Да из-
градим с тях приятелски взаимоотношения и да бъдем водачи, а не начални-
ци в пътешествието „живот“. Нужно е да разберем, че „карам се“ не означава 
„възпитавам“. Нужно е да се научим да разграничаваме моментите, в които 
трябва да сме толерантни от тези, в които не бива. Не бива да повишаваме 
тон или да използваме насилие и заплахи – това разкрива единствено нашата 
неспособност за справяне. Прибягването към методи, основани на страха, го-
вори за твърде ограничено съзнание;

5. Да уважаваме децата и да сме честни с тях. Да приеме собствените си 
ограничения, както и тези на децата и на всички останали;

6. Да учим на уважение към другите чрез собствен пример. Да започнем 
с уважението към себе си.

7. Да им подаряваме ценни моменти, в които сме заедно, слушаме ги, 
правим неща заедно и си сътрудничим;

8. Да не говорим на тях, а да говорим с тях;
9. Да не влизаме в борба за надмощие (Кой е шефът тук?!) Да не насто-

яваме в ситуация на конфликт. „Проповедите“ са абсолютна загуба на време. 
Когато възрастният има идея „А“, а детето –идея „В“, да потърсим решение „С“, 
„D“ или „Е“ заедно – винаги има много възможни решения;

10. Да уважаваме моментите когато искат да са сами, да уважаваме лич-
ното им пространство. Да уважаваме както моментите на усамотяване, така и 
моментите на интеракция;

Христина Хр. Григорова
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11. Да не изпадаме в агресивна импулсивност. Да се опитаме да запаз-

ваме спокойствие и вътрешна стабилност през цялото време. Децата усещат 
всичко. Ако не можем да се справим с една ситуация, по-добре да помолим 
за надеждна професионална помощ. Да помолим детето или тийнейджъра за 
помощ, също е много положително;

12. Да не бъдем свръх – протективни нито физически, нито емоционал-
но. Да не ги задушаваме със силно чувство за собственост и прекомерна защи-
та. Да уважаваме личното пространство и биологичния ритъм на детето;

13. Да стимулираме независимост и отговорност, да не се страхуваме от 
техните настроения и самостоятелност, а да ги подкрепяме. Те ще бъдат бла-
годарни за това;

14. Да не изискваме постоянно. Ако изискваме нещо, то да бъде разум-
но и обосновано. Тяхното възпитание се основава на самодисциплината, на 
осъзнаването на нуждата от другите и общността (училище или семейство). 
Тези деца са над всякакви ограничения и затова трудно ни разбират, когато 
налагаме нещо, без да се обосновем;

15. Да не сравняваме едно дете с друго;
16. Да не губим самоконтрол. Да внимаваме за тона си. Ако се развикаме, 

губим авторитета си и тяхното уважение. Ако все пак загубим самообладание, 
е нужно да си го признаем и да се извиним преди да продължим. Без викове, 
без шамари, без загуба на контрол. При никакви обстоятелства. Така губим 
достойнството си. Ако загубим контрол – губим!;

17. Да не драматизираме ситуациите, да бъдем естествени и спонтанни;
18. Да се забавляваме заедно, защото ние сме тук, за да се радваме на 

живота и да израстваме заедно;
19. Д се държим внимателно – лошото настроение привлича лошо на-

строение;
20. Да възпитаваме чрез пример повече от всякога. Детето прави всичко, 

което правим ние, дори да не казваме нищо. Днешното дете няма да направи 
това, което казваме, ако не го правим самите ние;

21. Да не крием семейните конфликти от децата. Да говорим с тях ясно, 
тихо, честно и без гняв. Те ще ни разберат.

Всички деца и възрастни имат нужда към тях да се отнасят с любов!
В заключение:
Тези и много други напътствия за ефективното справяне с възпитанието 

на децата, както и собственото личностно доизграждане и усъвършенстване, 
родителите могат да получат в „училище за родители“, което е желателно да се 
формира във всяко българско училище. За реална полза от такъв проект зани-
манията би трябвало да са ежеседмични и да включват много и разнообразни 
методи от рода на семинари, психотренинги, занимания с йога, народни и дру-
ги танци, съвместни творчески дейности за родители и деца, възможностите 
са безкрайни. Друг важен момент е, че подобен проект би трябвало да има 
нормативен характер, защото изследванията показват, че родителите, които са 
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в най-голяма нужда от повишаване на родителската компетентност и лично-
стно доизграждане, най-слабо осъзнават тази необходимост.

Ние всички сме отговорни за това, което се случва с децата ни и ако 
трябва да започнем промяна в името на едно по-добро бъдеще, трябва да за-
почнем от себе си, работейки за по-доброто ни настояще.
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СЪЩНОСТ И СПЕЦИФИКА  
НА НЕФОРМАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Чавдар Л. Милков

CHARACTER AND SPECIFICITY  
OF INFORMAL LEARNING

Chavdar L. Milkov

ABSTRACT: Starting point of the study are the possibilities, place and role of in-
formal learning in the concept of lifelong learning. In the late 60s of the twentieth 
century, a number of activities which, by their nature, can be identified as non-
formal education. The term “informal education” appears to refer to learning 
outside the formal education system, literacy programs, transfer of knowledge 
from older to younger generations, even the transfer of experience for a particu-
lar work.
KEYWORDS: non-formal education; lifelong learning; virtual learning space; 
flexible learning paths; personal fulfillment of individuals.

Въведение
Динамичните икономически и технологични промени мотивират ли-

чността самостоятелно да усвоява нови знания и умения, като използва нео-
граничените възможности за учене, които предлага съвременното общество. 
Съществена част от процеса на такова неформално и/или самостоятелно уче-
не се реализира индивидуално или в групи на работното място, при участие 
в дейността на структури на гражданското общество, както и във виртуал-
ното образователно пространство, създадено от глобалната мрежа Интернет 
и съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ). За 
отчитане на резултатите от такъв тип обучение, преподаване и учене, е необ-
ходим нов подход, който да създава възможност за своевременно признаване 
на придобития опит. Валидирането на резултатите от неформално обучение 
и самостоятелно учене, придобити извън системата на образованието- на ра-
ботното място, от опит и т. н., е нова възможност за признаване и официално 
документиране на знания, умения, компетентност и компетенции.

През изминалите години на XXI век ученето през целия живот заема 
централно място в дневния ред на европейските политики в областта на обра-
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зованието, а обучението на възрастните е признато за важен елемент от учене-
то през целия живот. Възможностите за обучение на възрастни са от ключово 
значение за осигуряване, както на икономическия и социален прогрес, така и 
за личната реализация на индивидите, тъй като генерират възвръщаемост на 
капитали, енергия, суровини под формата на по-активно гражданско участие, 
по-добро здраве и по-високо благосъстояние.

В духа на постигане на целите на стратегия „Европа 2020“, все още има 
много предизвикателства, свързани с необходимостта от по-гъвкави модели 
на обучение, които да улесняват навлизането и напредването на пазара на тру-
да, прехода между етапите на работа и учене и да стимулират валидирането на 
неформалното и самостоятелно учене.

Настоящата разработка е насочена към обосноваване на необходимост-
та от прилагане на нови административни механизми за координиране на дей-
ностите в процеса по валидиране на национално равнище.

За много европейски държави, включително и Великобритания, различ-
ни аспекти на валидирането се разработват и се реализират практически от 
2000-та година, на основата на Меморандума за учене през целия живот на 
Европейската комисия. Националните практики за валидиране на резулта-
ти от неформално обучение в страните членки на Европейския съюз (ЕС) са 
твърде различни и се определят от националните законодателства. Отличават 
се, както използваните инструменти за валидиране на резултатите от ученето, 
така и институционалната координация, прилаганата методология, степента 
на участие на всички заинтересовани страни и др. Във Великобритания на-
пример има относителна самостоятелност при анализиране същността на не-
формалното образование и валидизирането на получените резултати – едни 
са критериите в Уелс и Англия, други в Шотландия, трети в Северна Ирландия.

На европейско ниво темата започва да присъства с разглеждането на на-
предъка на страните, по отношение на валидирането от Европейският център 
за развитие на професионалното обучение [CEDEFOP- 2].

1. Същност на неформалното обучение
Отправна точка на изследването са възможностите, мястото и ролята на 

неформалното обучение в концепцията за учене през целия живот. Още в края 
на 60-те години на ХХ век съществуват редица дейности, които по своята същ-
ност могат да бъдат идентифицирани като неформално обучение. Терминът 
„неформално обучение“ се появява, за да обозначи ученето извън официална-
та образователна система, програмите за ограмотяване, трансфера на знания 
от по-възрастните към по-младите поколения, дори предаването на опита за 
конкретна трудова дейност.

За първи път терминът „неформално обучение“ е въведен през 1968 го-
дина от Ph. Coombs, който именува по този начин цяла глава от труда си „Све-
товна образователна криза: системен подход“ („The World Educational Crisis: a 
systems approach“).

Чавдар Л. Милков
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Дълго време проблематиката за неформалното обучение се свързва 

главно с развиващите се страни и не е обект на дискусия в академичните сре-
ди. Терминът се използва главно от международни организации като ЮНЕ-
СКО, Съвета на Европа и местни Неправителствени организации (НПО). Из-
следванията и практиките продължават през 70-те и 80-те години в Северна 
Америка – САЩ и Канада и в по-малка степен във Великобритания, Франция, 
Германия от Европа.

Неформалното обучение отново е обект на засилен интерес през 90-те 
години, но този път с по-добро разбиране на това, което може да се постигне 
и какво не може, макар и с голяма неяснота, относно определението. Напли-
вът на огромен брой мигранти с ниско образование и отсъствието на водещи 
компетенции у тях, в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ир-
ландия (ОК) насочва вниманието на Правителството и редица образователни 
НПО към търсене на адекватни и резултативни форми за бързо овладяване 
на английски език, професионална квалификация и социални компетенции у 
икономическите, политическите, екологичните мигранти, бежанците и търсе-
щите убежище лица в ОК.

2. Подходи към неформалното обучение
2.1. Застъпничество
При него неформалното обучение се разглежда като допълнително или 

допълнение към формалното образование, включително всички образовател-
ни и обучителни програми извън националната система за образование, под-
чинена на строга законодателна рамка.

2.2. Идеологически
Неформалното обучение се определя като напълно противоположно те-

чение. То възстановява пропуските от формалното образование, допуснати от 
образователната система или от семейството- лишаване от правото на образо-
вание например на лицата от женски пол в ислямските държави; преследване 
на отделни лица, групи или етноси по политически и идеологически причини; 
дълга и продължителна миграция на семействата с деца и др.

2.3. Емпиричен
Неформалното обучение се приема като еквивалент на формалното об-

разование и следователно, подлежи на същите тестове, критика и пътища за 
усъвършенстване. Често пъти формалното и неформалното образование се 
регулират и преустройват едновременно.

2.4. Прагматичен
Неформалното обучение и формалното образование са крайни точки 

на един непрекъснат процес с много позиции между тях. Една образователна 
програма не е нито формална, нито неформална; по-скоро има елементи и от 
двете.

Различните подходи спрямо същността на неформалното обучение пре-
търпяват развитие в последните две десетилетия. От разбирането, че то има 

Същност и специфика на неформалното обучение
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второстепенна роля, възгледите на огромен брой автори се изместват към иде-
ята за неговата ценност като допълващ и равностоен партньор на системата на 
формалното образование.

3. Концепцията „Учене през целия живот“
Необходимостта от учене в продължение на целия жизнен цикъл се зараж-

да като подход в края на 80-те години на ХХ век и само за десетилетие прераства 
в една от водещите парадигми на съвременното образование. Първоначално, 
идеята за учене през целия живот изглежда трудно приложима, иновативна, 
дори непостижима цел. Много бързо, обаче, тя се превръща в базова концепция 
за националните образователни стратегии на страните от ЕС. Нещо повече, още 
в средата на 90-те години на миналия век, тя е заложена в общоевропейските 
образователни програми и концепции, базирани на Лисабонския договор, кой-
то определя мисията на ЕС да се превърне в най-конкурентноспособна, дина-
мична, базирана на знания, икономика, способна да постигне стабилен растеж с 
наличието на повече и по-добри работни места и социално сближаване.

Понастоящем, всички страни членки на ЕС, имат разработени и приети 
програми за учене през целия живот и претворяват на практика тази концеп-
ция, както с изграждане на адекватни институции, така и с възрастово дивер-
сифицирани курсове и образователни програми.

Концепцията за учене през целия живот предоставя нов подход към 
проблемите на квалификацията, образованието и обучението, продиктуван 
от мащабите на настъпващите в Европа икономически и социални промени, 
бързото развитие на основата на знания, икономика и демографското напре-
жение, породено от застаряването на населението.

Основната цел на концепцията е подобряване на конкурентноспособ-
ността на работната сила и оттам – на националната икономика, чрез повиша-
ване на адаптивността на хората към икономическите и социални промени, 
като успоредно с това се насърчава равенството и участието във всички фор-
ми на професионално и личностно развитие.

Европейската комисия (ЕК) определя ученето за цял живот като „всяка 
целенасочена дейност на учене, осъществявана на непрекъснат принцип, коя-
то цели подобряване на знанията, уменията и компетенциите“ [12].

Друго определение е: „Ученето за цял живот обхваща целия диапазон 
на ученето. То включва формалното и неформално учене, както и ученето на 
работното място. То също включва уменията, знанията, нагласите и поведени-
ята, които хората придобиват в техния всекидневен опит“ [13].

Европейската дефиниция за ученето през целия живот е „всяко дейст-
вие, свързано с учене, предприето по време на живота, целящо подобряване на 
знанията, уменията и компетентностите, в рамките на персонални, граждан-
ски, социални (включително, пригодност за заетост) перспективи“ [3].

Цитираните дефиниции показват, че ученето през целия живот включва 
всички учебни дейности от ранното детство, през целия живот, до дълбока 
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старост, надграждащи един общ основен запас от компетенции, който над-
хвърля основните умения като четене, писане и смятане. То не означава един-
ствено придобиване на квалификации, които са непосредствено свързани с 
професията, а предвижда актуализиране на основни умения („втори шанс“) и 
възможности за учене на вече напреднали в образователен аспект индивиди, 
непрекъснато обновяване на всички способности, интереси, знания и разби-
рания през целия живот. Други съществени аспекти на концепцията са сти-
мулирането на активното гражданско съзнание, разширяването на възмож-
ностите за заетост, насърчаването на адаптивността, социалната интеграция 
и личностното развитие.

Както става ясно от направения кратък терминологичен преглед, учене-
то за цял живот има няколко ключови страни, които правят възможни разби-
рането му и опита то да бъде концептуализирано в рамките на съвременното 
общество:

– То е постоянна форма на дейност на съвременния човек, обединява-
ща голяма част от неговите действия.

– Обхваща подобряването на неговите способности, умения, знания, 
интереси, т. е. е процес, в който е включена цялостната личност на 
човека през целия му живот – от ранното детство до годините след 
пенсиониране.

– Осъществява се в най-различни контексти – формални, неформални, 
на всекидневието, т. е. навсякъде.

– Това са дейности, подпомагащи адаптирането на човек към променящия 
се свят, към обществото на знанието, неговото постоянно включване в 
качеството му на гражданин и на работещ, водещи до неговото овластя-
ване във всички сфери на личния му, социален и икономически живот.

Ученето през целия живот се поставя и в по-широк контекст. В доклад 
на Международната комисия „Образование за ХХI век“ на ЮНЕСКО, пред-
седателствана от J. Delor са формулирани четирите основни стълба (прин-
ципи) на модерното образование. Те изискват, съответно, формирането на 
четири основни групи компетенции, а именно: „да се научим да знаем“; „да се 
научим да действаме“; „да се научим да живеем заедно“; „да се научим да бъдем 
себе си“ [10].

ДА СЕ НАУЧИМ ДА ЗНАЕМ (LEDRNING TO KNOW)
Този принцип се отнася до придобиване на социални, познавателни и 

специализирани представи във всички образователни направления. Съчета-
ването им служи като основа за усъвършенстване на образованието през це-
лия живот.

ДА СЕ НАУЧИМ ДА ДЕЙСТВАМЕ (LEARNING TO DO)
Вторият стълб в модерното образование е свързан с възпитаването на 

умения, гарантиращи универсалността на детския опит- възможности за при-
лагане на собствените стратегии в многообразни ситуации при липса на стро-
го определена схема.
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ДА СЕ НАУЧИМ ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО (LEARNING TO LIVE TOGETHER)
Този принцип е свързан с живота с други хора, да разбираме и уважа-

ваме тяхната история, традиции и културни ценности, да признаваме техни-
те особености и правото им да бъдат различни. Става въпрос за приемане на 
различието и толерантност, уважение към всеки пол, към хората с различна 
полова ориентация, националност, раса, конфесия, възраст, образование.

ДА СЕ НАУЧИМ ДА БЪДЕМ СЕБЕ СИ (LEARNING TO BE)
Последният стълб на образованието включва самопознание, собстве-

на независимост, критично мислене и креативност, за да може всеки да взема 
най-добрите решения в различни ситуации и да развива и разгръща самосто-
ятелно пълното богатство на своята личност.

Взаимовръзката между формалната и неформалната система на обуче-
ние е особено важна по отношение на постигането на целите, поставени пред 
образованието и обучението на възрастни, а, така също, и кооперирането 
между държавните и частни образователни институции. Базисното образова-
ние, освен че трябва да осигурява солидна основа, трябва да „пробужда“ жела-
ние и да мотивира хората да се учат през целия си живот.

За измерване на напредъка, свързан с постигане на целите на стратеги-
ята „Европа 2020“, ЕК определя цели, които се превръщат в национални цели 
за всички страни членки на ЕС в хоризонта на 2020 година. Стратегическата 
рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучение-
то („Education and Training 2020“) определя и други показатели, с които ще се 
измерва напредъкът в областта на образованието и обучението [8].

По данни на Eurostat и ОИСР- Labour Force Survey (LFS), като част от 
статистическите изследвания на ЕС върху работната сила и Adult Education 
Survey (AES), като част от статистическите изследвания на ЕС върху ученето 
през целия живот, е видно, че България изостава по всички показатели за об-
разование и обучение от средните за ЕС. На първите места се нареждат Дания, 
Финландия и Швеция с най-добро представяне по отношение на участието в 
учене през целия живот, а на последните позиции са България, наред с Румъ-
ния и Гърция. За 2011 година България е на едно от последните места и по от-
носителен дял на участниците в неформално обучение с 24,4% от населението 
между 25 и 64 години. На първите места са Швеция, Дания и Нидерландия, 
а най-лошо се представят Румъния и Гърция. Съгласно Стратегия 2020 най-
малко 15% от възрастните в ЕС следва да участват в процесите на учене през 
целия живот, за България – достигане най-малко до 5%, а за участието в не-
формално обучение – 38%.

По данни на European Commission, Education and Training Monitor 2012 in 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/monitor12_en.htm, ясно се 
очертава мястото на България – последно сред страните от ЕС с 1,5% участие на 
населението в учене през целия живот. С близки до националните показатели 
са Румъния (1,6%), Гърция (2,4%) и Унгария (2,7%), следвани от Полша (4,5%), 
Латвия (5%), Франция (5,5%) и Италия (5,7%). Открояват се и страните с най-
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висок процент на участие – Дания (32,3%), Финландия (23,8%) и Швеция (25%). 
Останалите страни от ЕС се разполагат в широки граници от близо 7% до 17%.

Още през 1972 година Международната комисия за развитие на образо-
ванието към ЮНЕСКО изготвя доклад за образованието днес и утре, в който 
са дадени официални дефиниции за формалното, неформалното и информал-
ното образование, разгледани като образователна триада.

Процесът на учене през целия живот се осъществява на няколко равни-
ща: формално, неформално и самостоятелно, като включва всички възмож-
ности на традиционното и дистанционното учене.

Формално е това образование, което се получава в институционално 
изградени учебни заведения (училища, колежи, лицеи, университети). То е 
регламентирано от закони, правилници, разпоредби и представлява образо-
вателната система в дадена страна. Обхваща обучението на деца и младежи от 
6 – 7 до 20 – 25 години. Учебното съдържание е стриктно определено от учебни 
планове и учебни програми. Формалното образование се удостоверява с ди-
пломи и сертификати за степен на придобита квалификация.

Неформалното обучение е това, което не е регламентирано от закони, 
правилници, разпоредби. То може да се осъществява, както в институциона-
лизирани учебни заведения, така и вън, независимо от тях. Неформалното 
обучение обхваща всички възрастови групи. Учебното съдържание, форми-
те, методите, образователните технологии се определят в диалог между този, 
който води обучението, и този, който се учи. Учещият се сам определя целта, 
задачите, съдържанието, технологиите, в зависимост от своите потребности, 
мотиви, интереси, възможности. Неформалното обучение завършва когато се 
постигне целта, когато се удовлетворят потребностите, интересите. Не се по-
лучава никакъв документ и не се гарантират никакви права на лицето. В пове-
чето случаи, дори и да се издава документ за завършен курс, той не е равнос-
тоен на документите, издавани при формалното образование и признаването 
му зависи от желанието на работодателя. Неформалното обучение е насочено 
към развитието на интелекта, културата, личностните качества и личностните 
възможности на човека. Те се проверяват и доказват в живота.

Информалното (самостоятелно) учене съпровожда живота на всеки 
човек. За разлика от формалното и неформалното, не е задължително и ор-
ганизирано и може да не се осъзнава от самите индивиди като начин за по-
лучаване на част от техните знания и умения. За информалното (паралелно, 
неофициално) учене се заговори през 70-те години на XX век, с развитието на 
масмедиите. Те се превръщат в сериозен източник на информация и знания и, 
по един или друг начин, влияят върху формирането на убеждения и ценнос-
ти, в зависимост от интелекта и културата на отделните хора. Информалното 
учене не е външно организирано, няма формална структура, намира място в 
ежедневието и трудовата дейност.

Постигането на интеграция в образователната триада е от ключово зна-
чение за прилагането на политики за учене през целия живот.
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Необходимо е да се направи още едно терминологично пояснение, пря-

ко свързано с темата, и да се разграничат Lifelong learning и Lifewide learning, 
широко използвани като чужди думи в българския език, наложили се в тер-
минологичния апарат.

Lifelong learning (непрекъснато учене) се използва като еквивалент на 
учене през целия живот, човек се учи „от люлка до гроб“, т. е., насочва се вни-
манието към времето.

Lifewide learning (широкообхватно учене) се свързва с различни инсти-
туционални и социални мрежи за учене. Все по-често в литературата се среща 
като широкообхватно образование (учене). Широкообхватното образование 
включва в себе си, като взаимнодопълващи се разновидности, формалното 
образование, неформалното обучение и информалното учене. То се свързва 
също с това, че най-полезното и приятно обучение се реализира в семейство-
то, в обществения живот, на работното място, а ученето и преподаването са 
роли, които могат бързо да бъдат променяни и разменяни по време и мяс-
то. Lifewide learning e образователна концепция, която признава, че ученето 
се случва в множество контексти в рамките на живота на учащия: училище, 
у дома, на работа и т. н. Това е идея, която се сравнява и контрастира на обу-
чение през целия живот, като признава, че ученето не само се извършва не-
прекъснато през целия живот, а това се случва при всяка ситуация в живота 
на човек. За първи път модерната концепция за lifewide learning се появява в 
доклад, изготвен от Шведската национална агенция за образование.

Понятието Lifewide ни отпраща към една по-разнообразна среда: от 
формалното образование (във формалната система, като задължително обра-
зование и образование на възрастни) към неформалното обучение (органи-
зирано извън рамките на образователната система, такова като обучението за 
пазара на труда, обучение на работното място и др.), към информалното учене 
(такива ситуации за учене, които се създават чрез организиране и участие в 
конференции или дори, например, четенето на вестник).

На европейско равнище в момента има две основни терминологични ре-
ферентни работи, които покриват понятията формално образование, нефор-
мално обучение и самостоятелно учене: две издания на речник, създаден от 
Европейския център за развитие на професионалното обучение („CEDEFOP“, 
2004 година и 2008 година) и наръчник „Класификация на дейностите за 
обучение“ („Classification of Learning Activities- CLA“), създаден от Евростат 
(Eurostat, 2006 година).

Речникът, създаден от CEDEFOP през 2008 година, включва от 100 тер-
мина, използвани в областта на политиката за образование и обучение в Ев-
ропа. Според този речник, формалното образование се определя като дейност, 
която се извършва в организирана и структурирана среда (т. e., в образовател-
на или обучителна институция или на работа) и е с явното предназначение за 
обучение (от гледна точка на цели, време и ресурси). То е съзнателно от гледна 
точка на учащия се. Обикновено води до валидиране и сертификация [2:85]. 
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Неформалното обучение се дефинира като обучение, включено в планирани 
дейности, които не са явно предназначени за обучение (от гледна точка на це-
лите, времето и подкрепата за обучението). Неформалното обучение е съзна-
телно, от позиция на учащия се [2:93]. Информално учене е учене в резултат от 
ежедневните дейности, свързани с работата, семейството или отдиха. То не е 
организирано и структурирано, съобразно целите, времето или подкрепата за 
обучение. В повечето случаи е несъзнателно за учащия се [2:133].

Заключение
В началото на новото хилядолетие, с натрупването на различни изслед-

вания се развива мнението, че няма толкова явна граница между формалното 
образование и неформалното обучение. Това е основание за някои автори да 
се противопоставят и да оспорват дадените дефиниции. Още през 1999 година 
V. McGinvey посочва, че е трудно „да се направи ясно разграничение между 
формалното и неформалното обучение, тъй като често има преплитане между 
двете“ [11:1]. След задълбочен анализ на литературата по темите за формал-
ното, неформалното и информалното учене, F. Hodkinson прави заключение, 
че „термините „неформално“ и „информално“ често се използват като екви-
валент, взаимозаменят се, като всеки от тях се представя предимно в опози-
ция на доминиращата система на формалното образование, и в много голяма 
степен придобиват значението на концептуализация за обучение, разработена 
единствено в този контекст“ [7:314]. Освен това, той посочва, че е важно „да не 
се разглеждат неформални и информални характеристики отделно, а в същото 
време да бъдат интегрирани в общата система на образованието. Това е доми-
ниращото схващане в литературата и това е погрешно. Предизвикателството е 
да се признаят, идентифицират и разбират последствията. Поради тази причи-
на е излишно концепцията за неформално обучение да бъде разглеждана като 
междинно положение между формалното и информалното обучение“ [7:314].

Още по-крайна е позицията на М. Eraut [6], който заявява, че всичко 
извън формалното обучение е неформално. Той го равнява с конотации на 
„роля, език или поведение“, които нямат отношение към ученето. Определя 
формалното учене като такова, което се случва в рамките на живота; в клас-
ната стая или в обучителна институция, с определен учител или треньор; при-
съждането на квалификация или кредит; външната оценка на резултатите. 
Всяко обучение, което се случва извън тези параметри, е неформално.

Подобна е позицията на S. Billett [1], който твърди, че цялата човеш-
ка дейност представлява учене и че всичко, което правят хората е свързано 
с процеса на обучение. Според него цялото обучение се провежда в рамките 
на социалните организации и общности, които са формализирани структури. 
Освен това той посочва, че реалното учене в живота се случва извън формал-
ното образование.

Същност и специфика на неформалното обучение
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ПРОУЧВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ 
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР  

ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
Чавдар Г. Сотиров

STUDY EMOTIONALLY TO THE CONSUMER  
IN DAY CENTER FOR ADULTS WITH DISABILITIES

Chavdar G. Sotirov

ABSTRACT: This empirical study examines the position of qualitative social as-
sessment of consumers in the day center for people with physical disabilities. A 
comprehensive analysis of the test the emotional state of consumers in those centers.
KEYWORDS: day center, people with physical disabilities, social assessment, 
consumers, emotional state, autonomy, integration.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-299/12.03.2015 г. от пара-
граф на фонд „Научни изслeдвания“ на ШУ „Еп. Константин Преславски“

Въведение 
Бързите темпове на развитие на съвременното общество, глобализаци-

ята, новите демократични промени, вътрешната миграция, емиграцията, без-
работицата са изключително важни фактори, които сложиха отпечатък върху 
живота на всеки един човек в България. Тези обстоятелства наложиха да се 
търсят иновативни подходи и нови методи на работа и в социалната сфера, за 
решаване на тези предизвикателства.

Социалната услугата, която се предлага в „Дневен център за възрастни 
хора с увреждания“ (ДЦВХУ), предполага, че за да съществува, трябва свое-
временно да се актуализира в тон с новите изисквания на обществото. Тази 
услуга дава възможност за иновативен автономен начин на живот и социално 
включване на всеки, който реши да я ползва.

Практиката в последните години установи, че освен задоволяване на ос-
новните потребности – храна и медицински грижи, за хората с увреждания е 
нужен друг по-специфичен, индивидуален подход, който да бъде насочен и съ-
образен с потребностите на всеки потребител на услугата в общността „Дне-
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вен център за възрастни хора с увреждания“. Правилното и прецизно оценя-
ване на всеки един потребител персонално е най-важната част от социално 
педагогическата работа. Само така би могло да се изготви коректен индивиду-
ален план за работа с всяко лице. Това ще допринесе за положителни промени 
на възрастните хора с увреждания, които се изразяват в:

➢ придобиване на по-голяма автономност;
➢ адекватна адаптация в новата среда в общността;
➢ интеграция и реинтеграция в обществото.
Дейността по извършване на социална услуга в общността – ДЦВХУ се 

осъществява на базата на „Методика на социалните услуги за хора с физи-
чески увреждания“ №9100-93 от 11.05.2005. и „Указания за организиране на 
работата по предоставяне на социалната услуга в общността „Дневен център 
за възрастни хора с увреждания“ №9100-159 от 22.06.2006 г. [3].

В цитираната методика се посочва, че „..съществен момент за инте-
грацията на хората с увреждане е въвеждането на социална оценка“. С въ-
веждането на социалната оценка се очаква да се постигне най-пълно отчитане 
на всички потребности на човека с увреждане и да се предприемат нужните 
мерки за постигане на пълноценно социално включване. Социалната оценка 
се извършва от мултидисциплинарни комисии въз основа на медицинската 
експертиза и отчитайки възможностите на всяко лице с увреждане за рехаби-
литация, квалификация и преквалификация и всички други фактори от со-
циален, здравен, семеен и битов характер, отнасящи се до възможността за ин-
теграция. Въз основа на социалната оценка може да се изготви индивидуален 
план за социална интеграция.

Изложение 
През периода на м. март 2014 г. посетихме и проведохме наблюдение в 

ДЦВХУ в с. Кюлевча, Шуменска област. В хода на което констатирахме, че хора-
та с увреждания не се нуждаят само от подобряване на физическото си здраве, 
но и от хармонизиране на психичното, емоционалното и душевно здраве, от за-
доволяване на техните културни и образователни потребности, което ще дове-
де до пълноценно социализиране и интегриране в обществото. Според нас лич-
ностната ориентация и персонализация е по-ефективен и по-хуманен начин да 
се помогне на тези хора да постигнат по-голяма независимост. Оценяването на 
всеки един потребител с нови методи и средства, насочени към по-задълбочено 
търсене на скритите процеси, довели до частичната или пълна му изолация или 
самоизолация от обществото и живота, ще доведе до по-добро познаване на 
нуждите на потребителите на тази услуга. Така разкриването и стимулирането 
на вътрешния потенциал с една добра и правилно насочена мотивация би до-
вела до много по-бърза адаптация към средата, но и до по-трайна интеграция.

В тази насока формулирахме хипотезата, че: повишаването на качест-
вото на социалната оценка на потребителите в центровете може да се 
осъществи посредством анализ на тяхното емоционално състояние.

Чавдар Г. Сотиров
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В светлината на изложените факти си поставихме за задача да изследва-

ме общото емоционално състояние на потребителите на ДЦВХУ.
В комплексната методика на изследване използвахме методите: наблю-

дение, тестови метод – САН тест, математико-статистически методи.
САН тестът служи за оценяване на общото емоционално състояние. Те-

стът се състои от 30 двойки думи или словосъчетания, които изразяват про-
тивоположни психични състояния, отнасящи се до Самочувствието, Актив-
ността, Настроението. Методиката е разработена в Санкт-Петергбургската 
военномедицинска академия [2]. Представлява система от оценъчни скали на 
принципа на оценъчната поляризация. Оценяват се три показателя (субскали):

➢ Самочувствие – въпроси №1,2,7,8,13,14,19,20,25,26.
➢ Активност – въпроси №3,4,9,10,15,16,21,22,27,28.
➢ Настроение – въпроси № 5,6,11,12,17,18,23,24,29,30.
Процедура: Всяко изследвано лице отбелязва със знак „Х“ тази цифра от 

1 до 9, която счита, че отразява най-точно степента на изразност на посоченото 
състояние. По всяка скала се получава сумарен показател, който разделен на 30 
дава оценка(коефициент) в диапазона от 0,33 до 3,00. Може да се изчисли и общ 
показател като средно аритметичен на трите частни показателя. От изследва-
ните се иска да оценят своето състояние в момента на проверката. Спрямо ко-
ефициента се определя общото емоционално състояние. При положителното 
състояние винаги се отчитат високи стойности, а отрицателното ниски.

За обективно отчитане на емпиричните данни и достоверна оценка 
създадохме собствена нормативна таблица №1, като използвахме метода на 
сигмалните отклонения по Р. Мартин [1]. Считаме, че така съставената скала, 
е с висока стойност за достоверност, тъй като посочените признаци корелират 
помежду си с приблизително еднакви коефициенти на корелация.

Предимството на така съставената таблица за оценка е, че по нея могат да 
се анализират комплексно и трите признака. Средната стойност и сигмалното 
отклонение са от статистическите показатели за смесената групата (таб. №1).

Оценка диапазон P% Граници
много ниска под Аv1-2S 3,33 под 1,24

ниска от Аv-2S до Аv-1S 10,00 от 1,24 до 1,48
под средната от Аv-1S до Аv -5S 13,33 от 1,48 до 1,60

средна от Аv -0,5S до Аv +0,5S 36,66 от 1,60 до 1,84
над средната от Аv +0,5S до Аv +1S 20,00 от 1,84 до 1,96

висока от Аv +1S до Аv +2S 16,66 от 1,96 до 2,20
много висока над Аv+2S - над 2,20

Таблица №1

Опирайки се на теорията на С. Л. Рубинщайн, който посочва, че навярно 
„именно в емоциите и чувствата се отразява съотношението между това, 

1 Av – средна стойност на променливата величина

Проучване на емоционалното състояние на потребителите в дневен център ...
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какво иска човек и това което може. А като резултат в голяма степен въз-
никва това, което е той…“ изследвахме моментното емоционално състояние 
на потребителите при постъпване в дневния център.

Вариационният анализа на резултатите от теста на потребителите (таб. 
№2) открои няколко тенденции. Първата се отнася за различието в самочувст-
вието между половете. Самочувствието е състояние на духа, което може да 
варира от обезсърченост до прекомерна самонадеяност. То зависи от начина 
на възприемане на света от личността, от взаимоотношенията ѝ с обкръжава-
щите я, от начина на осъзнаване и оценяване на ставащото в нейния личен и 
социален живот.

№ тест пол. n
статистически показатели

X min X max AV SAV V %

1.
С

Ж 17 0,6 2,43 1,36 0,45 32,74
М 14 0,93 2,56 1,60 0,49 30,79

2. А
Ж 17 1,06 2,5 1,80 0,36 19,96
М 14 0,96 2,33 1,64 0,41 24,91

3. Н
Ж 17 0,66 2,56 1,84 0,54 29,30
М 14 1,26 2,86 2,16 0,53 24,48

4. С+А+Н Ж 17 1,23 2,08 1,65 0,24 14,59

Таблица №2. Вариационна таблица

Отчитайки особеностите на нашите потребители, стойностите на кое-
фициента на самочувствие (С) варират от 0,6 до 2,4 за жените и от 0,93 до 2,56 
при мъжете. Това дава основание да твърдим, че мъжете превъзмогват небла-
гоприятното си физическо състояние сравнително по-лесно в посока „Само-
чувствие“ от жените. Този факт може да се обясни отчасти с това, че средната 
възраст на мъжете (AV – 68) е по-ниска в сравнение на жените (AV – 73). Втората 
тенденция се отнася за останалите статистически показатели от общата извад-
ка. Прави впечатление, че те са сравнително близки по стойности за средно 
квадратично отклонение и вариация. Тъй като процентът на вариация е срав-
нително висок и при двата пола, V % – 32,74 за жените и V % – 30,79, основател-
но можем да дадем заключение за голямата разнородност на самочувствието и 
на двете групи. Това се доказва и от общите резултати в таблица №2, съответно 
V % – 32,33. Така диагностицираните средни показатели (AV – 1.46) за „Само-
чувствие“, попадат в оценка „под средната“ от табл. №1. Това дава основание 
да се предприемат мерки за работа в тази посока още от момента на постъпва-
нето на потребителите в дневния център.

Чавдар Г. Сотиров
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тест №
изм. n

статистически показатели

X min X max AV SAV V %
1. С 1 30 0,60 2,56 1,46 0,46 32,33
2. А 1 30 0,96 2,50 1,73 0,38 22,10
3. Н 1 30 0,66 2,86 1,98 0,55 27,82
4. С+А+Н 1 30 1,23 2,19 1,72 0,24 14,14

Таблица №3. Показатели, характеризиращи моментното  
емоционално състояние на смесената група

Следващата субскала от теста, която анализирахме, е за „Активността“. 
Активността като понятие е доста обширно, но в нашия случай го разглежда-
ме като категорията „активност“ включва понятия, отразяващи характерис-
тиките на движенията, скоростта и темпа на протичането на функциите (дей-
ност, действеност, самодейност, деятелност).

С особено внимание обработихме тези данни, като отчетохме предва-
рително обременените по този показател наши потребители, а именно лица с 
физически увреждания.

С особено внимание обработихме тези данни, като отчетохме предварително 
обременените по този показател наши потребители, а именно лица с физически увреждания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 1.  
Количествено-възрастово разпределение на изследваните лица 

 
Анализът на емпиричните данни (таб. №2,3) демонстрира завидни стойности за 

изследваните. Всички те попадат в нормите за средна оценка (AV – 1,73), като коефициентът при 
жените е по-висок (AV – 1,80) от този на мъжете (AV – 1, 64). За тази разлика не открихме 
достатъчни аргументи, затова можем да я определим като случайно обстоятелство. Другите 
статистически показатели са еднородни и затова няма да ги коментираме.  

„Настроението“ е следващият параметър, който изследвахме. То е основна афективна 
диспозиция, която се колебае между крайните полюси на тъгата и радостта. Настроението дава 
на емоциите афективната им оцветеност. Настроението е сравнително слабо по сила, но 
продължително по време. В неговото възникване участват фактори като самочувствие, тонус на 
жизнената дейност, органични усещания, спомени, характерови особености на личността, 
начина, по който тя възприема интелектуалното си ниво и други. 

Резултатите по този показател са по-високи при мъжете (AV – 2,16), отколкото при 
жените (AV – 1,84). Тук вече ясно се откроява зависимостта между самочувствието и 
настроението, за което съдим не само близките констатирани величини от табл. №2, но и 
корелационната им зависимост r = 0,67 (табл. №4). Оценката на нивото на настроението попада 
в скалата за високи резултати. От това можем да направим заключение за добрите възможности 
за работа с потребителите. Тяхното желание за участие, изпълнение и мотивация на поставените 
задачи, се явяват като ключов фактор и за постигането на добри резултати.  

 
 
 
 
 
 

 

Таблица №4 
Корелационни зависимости на общото емоционално състояние 

 
Заключение 
В заключение можем да обобщим: резултатите от изследването потвърждават 

нашето предположение, че качественото оценяване на потребителите в ДЦВХУ 
посредством задълбочен анализ на тяхното емоционално състояние ще спомогне за 
личностна промяна, която е една от основните цели на социалната работа. 

 
 

 С А Н С+А+Н 

С 1,00 - - - 
А -0,60 1,00 - - 
Н 0,67 -0,64 1,00 - 

С+А+Н 0,84 -0,34 0,85 1,00 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

n години

17

73

13

68
жени

мъже

Фигура 1. Количествено-възрастово разпределение на изследваните лица

Анализът на емпиричните данни (таб. №2,3) демонстрира завидни стой-
ности за изследваните. Всички те попадат в нормите за средна оценка (AV – 
1,73), като коефициентът при жените е по-висок (AV – 1,80) от този на мъжете 
(AV – 1, 64). За тази разлика не открихме достатъчни аргументи, затова можем 
да я определим като случайно обстоятелство. Другите статистически показа-
тели са еднородни и затова няма да ги коментираме.

„Настроението“ е следващият параметър, който изследвахме. То е ос-
новна афективна диспозиция, която се колебае между крайните полюси на тъ-
гата и радостта. Настроението дава на емоциите афективната им оцветеност. 
Настроението е сравнително слабо по сила, но продължително по време. В не-

Проучване на емоционалното състояние на потребителите в дневен център ...
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говото възникване участват фактори като самочувствие, тонус на жизнената 
дейност, органични усещания, спомени, характерови особености на личност-
та, начина, по който тя възприема интелектуалното си ниво и други.

Резултатите по този показател са по-високи при мъжете (AV – 2,16), от-
колкото при жените (AV – 1,84). Тук вече ясно се откроява зависимостта между 
самочувствието и настроението, за което съдим не само близките констатира-
ни величини от табл. №2, но и корелационната им зависимост r = 0,67 (табл. 
№4). Оценката на нивото на настроението попада в скалата за високи резулта-
ти. От това можем да направим заключение за добрите възможности за рабо-
та с потребителите. Тяхното желание за участие, изпълнение и мотивация на 
поставените задачи, се явяват като ключов фактор и за постигането на добри 
резултати.

С А Н С+А+Н

С 1,00 - - -
А -0,60 1,00 - -
Н 0,67 -0,64 1,00 -

С+А+Н 0,84 -0,34 0,85 1,00

Таблица №4. Корелационни зависимости на общото емоционално състояние

Заключение
В заключение можем да обобщим: резултатите от изследването по-

твърждават нашето предположение, че качественото оценяване на по-
требителите в ДЦВХУ посредством задълбочен анализ на тяхното емо-
ционално състояние ще спомогне за личностна промяна, която е една от 
основните цели на социалната работа.
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ДВИГАТЕЛНАТА ГОТОВНОСТ –  
ДЕТЕРМИНАНТ НА ГОТОВНОСТТА ЗА УЧИЛИЩЕ

Чавдар Георгиев Сотиров

DRIVING STANDBY –  
DETERMINANTS THE SCHOOL READINESS

Chavdar G. Sotirov

ABSTRACT: The article reflect our scientific searches for specifics motor readiness 
of the child for school. Such is the goal of this study – to differentiate the originality 
of physical readiness and determine the nature and features such as “system”.
KEYWORDS: preparedness and readiness of children for school system “engine 
ready” physical readiness, preschool.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-299/12.03.2015 г. от пара-
граф на фонд „Научни изслeдвания“ на ШУ „Еп. Константин Преславски“

Темата за подготовката и готовността на децата за училище е една от 
широко обсъжданите в съвременните проекции за реформите в българското 
образование. Актуалността ѝ се предопределя от значението на предучилищ-
ната възраст, като „самоценен период на развитие“ на детето и от интензивно-
то развитие на децата в тази възраст и значимото място на предучилищните 
заведения в образователната система. Това от своя страна изисква задълбо-
чено решаване на предизвикателствата в този възрастов период. Именно в 
този аспект се очертава необходимостта от разглеждане в единство на всички 
сфери на детската личност като интелектуална, мотивационна, физическа, 
двигателна, емоционално-волева и социално-нравственна, които според Й. 
Факирска [11] са основните страни на подготовката на децата за училище.

Качествената характеристика на подготовка на детето за училище, спо-
ред Е. Петрова [10], се оценяват чрез „обобщено понятие за готовност за учи-
лище“. В този смисъл можем да изразим мнение, че готовност на детето за учи-
лище (училищната готовност – зрялост) е резултативният аспект на процеса 
на подготовката му за училище в детската градина. Тя е комплект от психо-фи-
зически, физиологически, познавателни и социални фактори и предпоставки, 
които правят възможно обучението на детето в първи клас. В тази твърде об-
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ширна ниша се поместват и част от нашите научни търсения за спецификата 
на двигателната готовност на детето за училище. От това произтича целта на 
нашето проучване – да осветлим своеобразието на двигателната готовност 
и да диференцираме характерните и особености като „система“.

Има различни виждания на много чужди и наши педагози и психолози 
относно компонентите на готовността за обучение в училище. По-известни 
теории за готовността (училищната зрялост) са моделите на Л. Венгер – руска-
та школа, Х. Хетцер и А. Керн – австрийският модел и В. Кооб – германският 
модел.

В свое монографично изследване П. Калчев[9] привежда постановките 
на проблема за готовността на П. Гилепси-Силвер и С. Скарпати (1992). В тех-
ните концепции готовността се класифицира в седем области: 1. Когнитивни 
предпоставки и понятия; 2. Развитие на грубата и фината моторика; 3. Език; 
4.Учебни умения; 5. Общи познания; 6. Социална компетентност; 7. Умения за 
организацията на вниманието, мисленето и поведението.

В доклада на Националния съвет за образователни стратегии в САЩ са 
обособени пет основни области, свързани с поведението на детето в училище 
(Kagan, Moore, 1995; Panter, Braken, 2000 г.).Това са физическо благополучие, со-
циално развитие, подход към ученето, развитие на речта, когнитивно разви-
тие и общи познания[8].

В българската психологическа и педагогическа литература доминират 
трикомпонентните модели за готовността за училище. И. Димитров и С. Йор-
данова[6,7]разграничават социално-нравствена готовност, афективно-воле-
ва готовност и умствена готовност.

Други автори – Весела Банова (вж. Банова, 1996 г.) определя готовност-
та като познавателна, личностна и волева, а Борисова и Арнаудова (1999 г.) 
изказват своето виждане за познавателна, емоционална и поведенческа готов-
ност за училище.

Интересен е моделът на Д. Батоева, който отразява училищната готов-
ност като етап от цялостното развитие на детето. Според нея морфологичното 
и функционалното развитие на организма, както и на основните анализато-
ри и психични процеси, определят постигнатото ниво на зрялост при 6–7-го-
дишните деца [3]. Определяща и заемаща централно място в тази трактовка е 
психомоторната готовност на детето – единство на развитие на сензориката и 
моториката. Д. Батоева разработва и комплексна методика за диагностика, коя-
то включва антропометрични показатели, устойчивост на вниманието, кратко-
трайна слухова памет, моторна памет, аналитично-синтетична дейност и реч. 
Тя, в контекста на „психомоторната готовност“, като се опира на концепци-
ите на Н. А. Бернщейн (1947), П. К. Анохин (1979), М. М. Кольцова, А. Валон, 
М. И. Дьяченко и други изследователи, разкрива зависимости от корелационен 
тип при апробирането на различни двигателни дейности, форми, средства и 
техники на педагогическо въздействие между координацията на движенията, 
моторната памет, устойчивостта на вниманието и сензорните процеси.

Чавдар Георгиев Сотиров
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Български модел за училищна готовност е разработен и от Г. Бижков и 

Ф. Стоянова. Педагого-психологическа диагностика е осъществена съобразно 
публикуваните държавни образователни изисквания и промени в Закона за 
народната просвета (ДВ бр. 90/2002 г.) и Правилника за прилагане на закона 
чл.6, т.4 (ДВ бр. 99/11.11.2003 г.). Според тях диагностиката трябва да отговоря 
на обществените образователни приоритети за задължителната подготовка 
на децата в подготвителните групи на детската градина. В посочения модел 
готовността на детето за училище отразява цялостното развитие на детето, 
което е обусловено от биологически и социално-педагогически фактори.

Готовността включва нивото на физическото, психофизическото, емо-
ционалното и познавателно развитие на детето в края на предучилищната 
възраст. За основните детерминанти за готовността Г. Бижков посочва: когни-
тивно развитие, физическо развитие, емоционално развитие, социално раз-
витие, процес на протичане развитие в посочените области, семейство, стил 
на възпитание, детска градина, заобикаляща среда, подготовка на учители[4]. 
Физическото развитие се обективизира чрез пет показателя – възраст, тегло, 
моторика, сензорно развитие и общо здравно състояние.

Днес можем да твърдим, че училищната готовност (фиг.№1) се явява 
като социален феномен. Чрез разнообразните си проекции върху всички сфе-
ри на детската личност, тя трябва да осигури равен старт на децата за учи-
лище. За тях е важно да са усвоили определен поведенчески модел, изразен в 
най-важното достижение в разглеждания период – социалната готовност на 
детето. Основното в нея са няколко неща – взаимоотношения с останалите 
деца, сътрудничество по време на учене и на игра, съблюдаване на определени 
правила и способност да ръководи поведението си в различни ситуации.

Както вече констатирахме в повечето литературни източници, като 
компонент на готовността за училище, се определя физическото развитие. 
В тази връзка се наблюдава използването на понятия, които имат отно-
шения към биологичното развитие на децата в предучилищна възраст 
като: физическа готовност, физическо развитие, физическа дееспособност, 
развитие на груба и фина моторика, физическо благополучие, психоморика 
и др.

При различни форми на взаимодействие с предметния свят в близка-
та среда, играта и игровата дейност създават условия за развитие на социал-
ни интеракции. След четиригодишна възраст играта става основна и водеща 
функционалност, а към 5–6 години тя се превръща във водеща дейност. В 
контекста на тези схващания, подвижната игра като средство, форма и метод 
в предучилищна възраст се поставя в основата на педагогическото взаимо-
действие между детето и детския педагог.

От изложените теоретични позиции и подходи, ние ще се опитаме да 
представим една друга концепция относно готовността на децата за училище. 
Тя има отношение към тяхната специфична двигателна дейност, протичаща в 
особена (социална) среда, която води до постигане на „двигателна готовност“.

Двигателната готовност – детерминант на готовността за училище



1004 Чавдар Георгиев Сотиров

 
При различни форми на взаимодействие с предметния свят в близката среда, играта и 

игровата дейност създават условия за развитие на социални интеракции. След четиригодишна 
възраст играта става основна и водеща функционалност, а към 5 – 6 години тя се превръща във 
водеща дейност. В контекста на тези схващания, подвижната игра като средство, форма и метод 
в предучилищна възраст се поставя в основата на педагогическото взаимодействие между детето 
и детския педагог. 

От изложените теоретични позиции и подходи, ние ще се опитаме да представим една 
друга концепция относно готовността на децата за училище. Тя има отношение към тяхната 
специфична двигателна дейност, протичаща в особена (социална) среда, която води до постигане 
на „двигателна готовност“. 

Двигателна дейност – представлява такава разновидност на дейността като цяло 
(философско и психологическо понятие), при която в основата на промените в естествената и 
обществената среда лежат не само физическите (мускулни) усилия, а и други съществени 
компоненти. 

Основните видове двигателна дейност в предучилищна възраст и в детската градина 
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посочва, че „движението” се извършва на различно мозъчно равнище и мозъчна организация, 
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като цяло (философско и психологическо понятие), при която в основата на 
промените в естествената и обществената среда лежат не само физическите 
(мускулни) усилия, а и други съществени компоненти.

Основните видове двигателна дейност в предучилищна възраст и в дет-
ската градина можем да идентифицираме по следния начин и ред: общуване, 
игрова, трудова и образователна, като водеща е игровата дейност. Характерна 
особеност на двигателната дейност в тази възраст, върху което ще поставим 
още веднъж акцент е, че протича в определена социална среда, което има оп-
ределящо значение за крайния резултат от дейността.

Относно двигателната дейност и значението на различните видове дви-
жения Д. Батоева посочва, че „движението“ се извършва на различно мозъчно 
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равнище и мозъчна организация, което разкрива, че – „..различните видове 
движения, осъществявани в различни по характер дейности (трудова, физ-
културна, художествена и др.), допринасят за общото развитие на двигател-
ната дейност“ [3]. Авторката обръща внимание на удовлетворението, удо-
волствието и радостта, която трябва да изпитва детето при неговата дейност. 
Това е добра предпоставка за добиване на собствен опит и за психологическа 
нагласа за предстоящата дейност в училище.

Според С. Въчева [12] „..двигателната активност на децата е необ-
ходима за правилното им физическо развитие и за повишаване на тяхната 
работоспособност“. Двигателната дейност се явява необходимо условие за 
нормалното функциониране на органите и системите в детския организъм. 
Отдавна е известна връзката между двигателната дейност на детето и инте-
лектуалното му развитие. Активното му участие в двигателни дейности съ-
действа за формирането на двигателни навици и възпитаване на основните 
физически качества.

СИСТЕМА ДВИГАТЕЛНА ГОТОВНОСТ 
НА ДЕЦАТА ЗА УЧИЛИЩЕ 

Подсистема 
физическаготовност 

Подсистема 
функционална  
готовност 

Подсистема 
Психомоторна 
готовност 

Подсистема 
Социално-личностна 

готовност 

Подсистема 
физическа 

дееспособност 

Фиг. № 2.Структурно-функционална схема  
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дейности (трудова, физкултурна, художествена и др.), допринасят за общото развитие на 
двигателната дейност” [3]. Авторката обръща внимание на удовлетворението, удоволствието и 
радостта, която трябва да изпитва детето при неговата дейност. Това е добра предпоставка за 
добиване на собствен опит и за психологическа нагласа за предстоящата дейност в училище. 

Според С. Въчева [12] „..двигателната активност на децата е необходима за 
правилното им физическо развитие и за повишаване на тяхната работоспособност“. 
Двигателната дейност се явява необходимо условие за нормалното функциониране на органите и 
системите в детския организъм. Отдавна е известна връзката между двигателната дейност на 
детето и интелектуалното му развитие. Активното му участие в двигателни дейности съдейства 
за формирането на двигателни навици и възпитаване на основните физически качества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Друг автор – Т. Бабаева, [2]определя физическата готовност на децата за училище като 

съвкупност от добро здравословно състояние на детето, закаленост, издръжливост и 
работоспособност на организма, висока степен на съпротивляемост срещу заболяванията, 
хармонично физическо и нервно-психическо развитие, високо ниво на развитие на моториката, 
наличие на културно-хигиенични навици и привички за спазването на правилата на личната 
хигиена. Към този модел на физическата готовност може да се прибавят още следните 
компоненти – формиране на двигателни умения; физически качества у децата, интерес и желание 
да се упражняват с физически занимания. 

Въз основа на изложения кратък теоретичен анализ и представените общи особености на 
двигателната дейност, потърсихме обособяването на двигателната готовност като система.  

В общ план очертахме пет отделни подсистеми като компоненти на двигателната 
готовност. Това са: подсистема физическа готовност, подсистема функционална готовност, 
подсистема физическа дееспособност, подсистема психомоторна готовност, подсистема 
социално-личностна готовност (фиг. № 2). Тук трябва да уточним, че социално-личностната 
готовност заедно с интелектуалната и емоционално-волевата готовност са компоненти на 
конструкта „училищна готовност”. В нашата система обаче ние ще визираме само тези най-преки 
страни на социално-личностната готовност, които кореспондират с двигателната дейност на 
децата от предучилищна възраст. 

Друг автор – Т. Бабаева, [2]определя физическата готовност на деца-
та за училище като съвкупност от добро здравословно състояние на детето, 
закаленост, издръжливост и работоспособност на организма, висока степен 
на съпротивляемост срещу заболяванията, хармонично физическо и нервно-
психическо развитие, високо ниво на развитие на моториката, наличие на кул-
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турно-хигиенични навици и привички за спазването на правилата на личната 
хигиена. Към този модел на физическата готовност може да се прибавят още 
следните компоненти – формиране на двигателни умения; физически качества 
у децата, интерес и желание да се упражняват с физически занимания.

Въз основа на изложения кратък теоретичен анализ и представените 
общи особености на двигателната дейност, потърсихме обособяването на дви-
гателната готовност като система.

В общ план очертахме пет отделни подсистеми като компоненти на дви-
гателната готовност. Това са: подсистема физическа готовност, подсистема 
функционална готовност, подсистема физическа дееспособност, подсис-
тема психомоторна готовност, подсистема социално-личностна готов-
ност (фиг. № 2). Тук трябва да уточним, че социално-личностната готовност 
заедно с интелектуалната и емоционално-волевата готовност са компоненти 
на конструкта „училищна готовност“. В нашата система обаче ние ще визи-
раме само тези най-преки страни на социално-личностната готовност, които 
кореспондират с двигателната дейност на децата от предучилищна възраст.

СИСТЕМА „ДВИГАТЕЛНА ГОТОВНОСТ“ ЗА УЧИЛИЩЕ

цел 
Да осигури необходимото ниво на двигателна и социално-личностна 
подготовка за безпроблемен преход на детето в новите социално-педа-
гогически условия на училището.

задачи

1. Формиране интерес и мотивация у децата към двигателна дейност;
2. Предоставяне подходящи педагогически условия за стимулиране по-
ложителни самоизяви, взаимодействия на децата в игрови ситуации;
3. Развитие на стремежа към физическо самоусъвършенстване;
4. Развитие на двигателна и личностна активност;
5. Приложение на собствени идеи и опит на децата в разнообразни 
условия.

свойство
Осигуряване на високо личностно двигателно развитие на 6 – 7-го-
дишните деца за адекватна социална адаптация в прехода към начал-
ноучилищнавъзраст.

функции Социална; Възпитателна; Образователна; Оздравителна;
Интегративна; Диагностична; Рекреативна

Таблица №1

От представената схема ясно се откроява структурата на системата, ней-
ните компоненти и функционални връзки между тях. Самата система според 
науката за системите е подсистема на няколко по-големи такива в йерархичен 
план, а това са готовността на детето за училище, образователната, педагоги-
ческата и социалната система. От така установения статус на системата произ-
тича и значимостта ѝ, като един от факторите за социализацията на децата в 
края на този възрастов етап. Според Б. Ананиев [1] това е етапът на първична 
(ранна) социализация.

Чавдар Георгиев Сотиров
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Всички елементи на дадената система са динамично взаимосвързани и 

от начина на взаимодействието и управлението им зависи функционирането ѝ, 
както и крайният резултат. Това взаимодействие определя и нейния подчертан 
функционален характер. Системното свойство на тази система е да осигури ви-
соко равнище на личностно двигателно развитие (усвояване на движения-
та) на 6–7-годишните деца за адекватна социална адаптация в кризисния 
преход към начално училищна възраст. Според Е. Герон самостоятелното це-
ленасочено усвояване на движенията е необходимо за редица дейности като: 
писане, рисуване, музикално изпълнение, спорт, труд, самообслужване и др. [5].

За да проучим и анализираме дадената система с диференцираните еле-
менти, е целесъобразно да изследваме отделните компоненти на системата, 
техните вътрешни и външни връзки, които оказват влияние за съществуване-
то ѝ, и отношенията им. В таблица № 1 сме изложили основните характерис-
тики на системата „Двигателна готовност“.

В заключение можем да обобщим, че структурираният модел на двига-
телна готовност методически представя широкия спектър на функционалност 
и зависимост между отделните елементи. Това кореспондира с постигането на 
основната цел – да се осигури необходимото ниво на двигателна и социално-
личностна подготовка за безпроблемен преход на детето в новите социално-
педагогически условия на училището.
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ДИДАКТИЧЕСКИ ПОДХОДИ  
И ПРИНЦИПИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ  

НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО ДИРИЖИРАНЕ
Юлияна Г. Панова

MUSIC-THEORETICAL PEDAGOGICAL MODEL  
OF CNDUCTING TEACHING

Youliana G. Panova

ABSTRACT: The article examines the didactic principles and approaches to the 
organization of educational process in conducting that provide the use of forms 
and methods of actively functioning educational environment, creating optimal-
conditions for the expression of subjective activity of the student in the perform-
ing activities related to its formation and development as conductor, as well as 
conditions for increasing efficiency and optimizing the educational process.
KEYWORDS: didactic principles and approaches, conducting teaching

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 290/ 12.03.2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

При изясняването на проблематиката на обучението по дирижиране, на 
диригентската техника и нейното предназначение в научната литература ак-
центите се поставят върху теоретичните и практическите аспекти на усвоява-
нето и естеството на диригентската техника и нейното предназначение.

Изграждането на диригенската техника за изучаващите дирижиране е 
преди всичко „техника за установяване на контактност, техника за концен-
триране на своето и колективното внимание, бързината на реакциите спря-
мо изпълнението, техника за едновременно четене и слушане на партитурата, 
техника на въздействието (техника на волята), репетиционна техника – тех-
ника за постигане на ансамблова и музикална изразителност – умението целе-
насочено да се използва едни или други изпълнителски похвати (агогически, 
динамически, фразировъчни, интонационни и др.) за постигане най-силно 
въздействие върху слушателите“ [11].
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Задълбоченото изучаване на диригентския жест се свързва с изучавене 

на теоретичната му същност, която се проявява в много комплексно работе-
щи процеси, както и с извличането на общите модели, в рамките на които се 
включват личната енергия, изборът и интерпретационните решения на дири-
гента [78]. Изследователските подходи съдържат много варианти на анализи, 
които свеждат диригентската жестикулация до съвкупност от елементи, чрез 
които отделния диригентски жест може да бъде класифициран [95].

В музикално-педагогическата литературата са широко изучени основ-
ните понятия на диригентската техника като: основни схеми на тактуване, 
диригентски жест и техните съставни части (подготовка, иктус и отскок и тех-
ните подразделения) и като такива те се използват с малко или без оспорване 
при обучението по дирижиране. И докато техните дефиниции като цяло са 
уеднаквени, то различията са в търсенето на най-добрия начин на използване 
на тези елементи.

Сред изведените подходи на обучението при подготовката на дири-
гентите се обособяват главно рефлексивно-практическият подход (Schon, 
Parsons and Brown), комуникативният подход (Ehnann, Stanton, Thomas, Roe, 
Busch Decker and Kirk, Kaplan, McElhern, Wis, Durrant), асоциативният подход 
(Lakoff and Johnson, Poggi, Bräm & Bräm, И. А. Цовянова) абстрактно-образни-
ят подход (Wis,) интерактивния подход (Jean Molino, Lizz Garnet).

Основният подход за професиионалното и личното развитие на ди-
ригента е рефлексивно-практическият подход [66]. Всеки диригент постига 
своите артистични виждания чрез определено ниво и качество на личната си 
диригентска техника. С еднаква сила това важи и за изследванията и проучва-
нията на подходите, принципите и методите на обучението и подготовката на 
диригентите във висшите училища – унивеситети, колежи и т.н. [84]

Основният приницип, на който се изгражда системата на дирижиране е 
принципът на цялостност. Той позволява процесите на управление на дейст-
вията на музикалния колектив да бъдат разглеждани като резултат от един-
ството на всички функции на дейността на диригента. Това изисква цялостен 
подход към интерпретацията на произведението и ръзгръщането на изпълни-
телския процес в пространството и времето.

Организацията на учебния процес по дирижиране се определя от след-
ните дидактически принципи:

– принцип на художествения диалог – художественият диалог между 
педагога, музиката и студентите се осигурява в процеса на общуване, проти-
чащ в условията на художествена дейност. Такова общуване се осъществява 
не само в обучението по дирижиране, но и при участието на студентите в раз-
лични хорово-диригентски дейности, стимулиращи творчество и диалог, оси-
гуряващ наличие на художествено пространство и субективност.

– принципът за активност провокира разгръщането на „енергий-
ния потенциал“ на учащия се и се свързва с двата вида активност – външна 
/ моторна, двигателна / и вътрешна / вербална, интелектуална, емоционална, 

Дидактически подходи и принципи на организация на учебния процес по дирижиране
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сензомоторна и пр./ и техните две равнища – репродуктивно и продуктивно. 
Активността, като субектно качество на студента се проявява в отношението 
му към съдържанието и процеса на дейността, в стремежа му към ефективно 
овладяване на знанията и начините на действие за оптимално време.

– принципът за нагледност се изразява в обогатяване и разширяване 
на сетивния опит на студентите, в обогатяване на представите и развитието на 
наблюдателността. В предлагания модел този принцип се свързва с активно-
то преобразуващо отношение на студентите към нещата и явленията, насочва 
се вниманието към движението на мисълта не само от конкретното към аб-
страктното, но и от абстрактното към конкретното. Нагледността спомага за 
разбиране на връзката между музикалните теоретични знания на студентите 
и приложението им в диригентски, дейности свързани с практическото реали-
зиране на партитурата на музикалното произведение. В нагледните образи се 
отразява многообразието на музикалните явленията, а това е особено важно 
за изграждането на цялостни представи у студентите за тях. Подобряват се 
цялостните характеристики на познавателната дейност, подобрява се мотива-
цията на ученето.

– принципът за вариативност предполага развитие на вариативното 
мислене у студентите, т.е. разбирането на възможността за различни варианти 
на решения на учебните задачи, умението за осъществяване на систематич-
ния подбор на вариантите, сравняването им и намирането на оптималното 
решение. Този принцип активира мисловната дейност на студентите и създава 
условия за самостоятелни действия. Вариативността обуславя актуализацията 
на знанията на студентите от различните предметни области и включваненто 
им в търсенето на решение на ситуацията, което от своя страна повишава по-
знавателната им активност.

– принципът на креативност (творчество) осигурява максимална 
ориентация към творческото начало в учебната дейност на студентите и при-
лагането на собственият им опит в творчески дейности. Той провокира фор-
мирането на възможности за самостоятелност при вземането на решения и 
«откриване» на нови начини на действия и нестандартни решения.

– принципът на координация на действията се изразява в търсене на 
съгласуваност на действията на студентите и преподавателя, спомага за ясно-
то съпоставяне на целите, ресурсите, формите и методите на дейността воде-
щи към общ резултат. Активността на студентите е насочена към самостоятел-
ност при търсене на информация, усвояване на новите знания, изследване на 
фактите, правене на изводите и обобщенията, конкретизиране на знанията и 
отработване на уменията и компетенциите.

Психолого-педагогическите условия, осигуряващи учебния процес, 
предполагат той да бъде изграден и организиран на следните подходи:

– асоциативният подход като съвкупност от психолого-педагогически 
средства, насочени към формиране на диригентския жест чрез асоциативни 
механизми на мисленето на студента. Същност на този подход е формирането 

Юлияна Г. Панова
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у студентите на навици за изграждане на диригентския жест на основата на 
емоционално-смисловото съотнасяне на художествения образ на музикално-
то произведение и тези от въшния свят, както и съотнасянето на диригент-
ските движения с емоционалното състояние, придобития опит с двигателна 
активност.

– междудисциплинарният подход осигурява широко използване на 
научна информация от различни дисциплини. Образователният процес се 
осъществява чрез използване на овладени знания и умения от студента в под-
крепа на разбирането и осъзнаването на новите знания и умения. Той дава 
възможност на студентите да се опират на овладени знания и умения от раз-
лични научни области, да ги обобщават и прилагат при разрешаването на 
нови конкретни задачи. Взаимовръзките между различните учебни дисци-
плини определят формите и методите на обучение и подпомагат процеса на 
усвояване на новите знания. При обучението на студентите по дирижиране 
междудисциплинарните модели намират широко място на базата на разкри-
ване на междудисциплинарните връзки между теория на музиката, солфеж, 
музикален анализ, история на музиката и т.н. и партитурата на музикалното 
произведевие. Тези междудисциплинарни модели в началото се построяват 
под ръководството на преподавателя, а по – късно студентите сами постро-
яват и използват модели, включващи знания и умения от другите изучавани 
дисциплини. Така студентите осъзнават значимостта на придобитите вече 
знания, добиват умението да създават междудисциплинарни връзки при овла-
дяването на нови знания и умения, да интерпретират и оценяват получените 
резултати.

В основата на проектно-ориентирания подход е развитието на позна-
вателни и творчески навици у студентите, умения самостоятелно да изграждат 
знания, умения да се ориентират в информационното пространство, да разви-
ват мисленето си. Студентите са наясно какво научават, защо им е необходимо 
и как да приложат наученото на практика. Създаването на проект винаги е 
творческа дейност и той се прилага:

– при наличие на подходяща задача, изискваща творческо, изследова-
телско решение;

– когато резултата има познавателна значимост;
– когато има условия за самостоятелна (групова) работа на обучаемите.
При обучението по дирижиране този подход осигурява изграждането на 

умения за изследването и анализирането на партитурата на произведението и 
изготвянето на проект модел за представянето му пред изпълнителите и прак-
тиическата му реализация. Така творческият проблем получава конкретно ре-
шение, а практическите задачи – конкретен, готов за използване резултат.

– интегративният подход в образователения процес подготвя сту-
дента за професионален анализ на създадените ситуации чрез използването 
на добитите знания и умения от различни области на знанието и практиката. 
Това помага за насочване усилията на студентите към откриване на по-дълбо-
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ки и разнопосочни връзки и отношения и по този начин за преодоляване на 
фрагментността на познанието, което им позволява да:

– възприемат и усвояват новите знания и умения от различни позиции и 
творчески да подхождат към изпълнението на различните задачи;

– активизират самостоятелността при взимането на решения.
Интегративният подход се реализира чрез хоризонтална и вертикална 

интеграция:
– хоризонталната се базира на междупредметните връзки;
– вертикалната на приемствеността между отделните раздели в учебна-

та програма на дисциплината на базата на установените вътрешнопредметни 
връзки.

– ситуативният подход в образователният процес поставя студента в 
различни проблемни ситуации, предполагащи самоопределение на студента 
и търсене на самостоятелни решения В тази насока той може да се разглежда 
като разновидност на творческия подход, в чиято основа лежи умението на 
студента да се адаптира към нови ситуации и прилагайки придобитите знания 
и умения, да намира сам техните решения. Този подход касае пренасянето на 
вече изградената диригентска жестикулация в конкретни работни ситуации 
при реализирането на музикалното произведение и работа с изпълнителски 
състав.

Чрез конструктивистичния подход образователният процес се осно-
вава на наличните знания у студента, които в резултат на преобразуването 
и реконструирането им водят до образуване на ново знание, базиращо се на 
личния опит, стимулиране на индивидуалния стил на мислене, уникалния по-
глед върху зададената задача и всичко това като предпоставка за индивидуал-
ния подход към неговото разрешаване.

– функционалният подход осигурява усвояването на действието и 
функционалността на различните знаци и указания в нотния текст от теория 
на музиката, свързани с описанието и анализирането на партитурата, дири-
гентските схеми и мобилността на връзките между тях и идейно-образното, 
емоционалното съдържание на произведението.

– целевият подход е свързан с планирането и прогнозирането на опре-
делен резултат за развитието на диригентските способности, който е толкова 
по-ефективен, колкото по-ясни и конкретно дефинирани цели са поставени 
пред студента. В този смисъл целевият подход се възприема като система от 
методи, свързани с насочеността на образователния процес, контролиращи и 
осигуряващи постигането на поставените цели. За постигането на оптимални 
резултати се поставят конкретни и реално постижими цели, а методите и за-
дачите са гъвкави съобразно индивидуалните възможности и особености на 
всеки един студент.

– системният подход дава възможност да се разбере стурктурата на 
диригентската дейност, да се осъзнае ролята и мястото на всеки нейн елемент 
при постигането на желания резултат. Той позволява елементите да се синте-
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зират в цялостна система, насочена към решаване на стоящите пред диригента 
художествено-практически задачи.

– експресивно-информационният подход е насочен към музикал-
но-изпълнителската техника на диригента не само като средство за проявява-
не на творчески намерения, но и като средство за въздействие над изпълни-
телския състав. Съдържанието на диригентската информация включва и вът-
решнослуховите представи на диригента, отразяващи качествените характе-
ристики на звученето при изпълнение на музикалното произведение.

– ударно-капелмайсторският се характеризира с превес на механич-
ните принципи на формиране на диригентския жест и се свързва най-вече с 
тактуването. Изграждането на умение за тактуване адекватно на простран-
ствените и времевите аспекти на музикалното развитие е важен и основопо-
лагащ момент в обучението по дирижиране. Придобило своето общоприето 
значение в резултат на историческото развитие и продължителен „естествен 
подобр”, от практически оправдан опит тактуването освен като динамичен 
процес на организиране на цялата двигателна активност на дирижиращия се 
налага и като важно двигателно и психологическо умение в дирижирането, 
което носи решаване на множество важни смислови задачи.

Дидактическите принципи и подходи на организацията на учебния про-
цес по дирижиране осигуряват използването на форми и методи за активно 
функционираща образователна среда, създаването на оптимални условия за 
изява на субектната активност на студента в изпълнителската дейност, свър-
зана с неговото формиране и развитие като диригент, както и условия за пови-
шаване ефективността и оптимизиране на образователния процес.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДИРИЖИРАНЕ

Юлияна Г. Панова

THE PEDAGOGIC INTERACTION  
IN THE CONDUCTING TRAINING

Youliana G. Panova

ABSTRACT: In the present article by conducting training keyboards are consid-
ered as subject-subjective process in which teacher interaction teacher – student 
is focusing on creating positive motivation and increased activity by both the 
students and the teacher.
KEYWORDS: conducting teaching, рedagogic interaction.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 290/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

Съвременното висше образование, търсейки пътища за модернизиране 
на образователния процес, се насочва към онези подходи и методи, които мо-
гат да формират професионално компетентна личност. „Резултативността на 
образователния процес зависи от създаването на рефлексивно образователно 
пространство, при което акцентът се поставя върху интелектуалната рефле-
ксия, изявяваща се в търсене на самостоятелни решения, и върху личностна-
та – осъзнаването от студента на извършваните професионални действия. В 
центъра на образователния процес е студентът като субект, осъзнаващ учеб-
ното съдържание, определената тема като познавателен обект“ [1].

Тези тенденции налагат обучението по дирижиране от клавир да бъдат 
разглеждани като субект–субектен процес, при който педагогическото взаи-
модействие преподавател – студент е насочено към изграждане на положител-
на мотивация и повишена активност от страна както на студентите, така и на 
преподавателя[4].

Положителната мотивация пряко се свързва с насочването на когни-
тивните процеси към преодоляване на отрицателния ефект на когнитивния 
дисонанс (предизвикано противоречие между постигнатото и желаното в 
пространството на аз–конципцията на студента поради отсъствие на дадено 
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познание или умение) и превръщането му във висока активност на студента, 
ориентирана към волева организация и готовност към самоанализ, самооцен-
ка и саморазвитие.

Оползотворяването на ефекта от когнитивния дисонанс и изразяването 
му във висока степен активност се постига чрез спазването на следните пси-
хологически условия:

– степентта на трудност на материала е на ръба на достигнатото равни-
ще от студентите;

– яснотата на изложението отговаря на езиковото равнище на студен-
тите;

– включват се проблемни ситуации, които усилват интригата при реша-
ване на учебните задачи;

– осигурява се динамика на напрежението в съответствие с капацитета 
на вниманието на студентите;

– дават се насоки за преструктуриране на информацията, след приема-
не на новото от лекцията.

При търсенето на механизми за регулиране, стимулиране и коригиране 
на познавателната дейност на студентите ролята на преподавателя се свързва с:

– достъпно преподаване;
– осигуряване на рефлексивно равнище, което да съответства на инте-

лектуалното равнище на студентската аудитория;
– формиране на правилен избор у всеки студент.
При това става дума не само за факти и закономерности, а и за мето-

ди, начини, стратегии, правила, варианти и т. н. Така процесът на обучение се 
свързва не само с усвояването на определен вид знания, но и с усвояването на 
определени начини, свързани с приложението на тези знания, при което той 
има творческа насоченост, а това осигурява условия за активиране на съзна-
телността и самостоятелността на студента.

За да се осъществи всичко това, задачата на педагога е да:
– стимулира обучаемите към работа;
– показва преимуществата на един или друг начин на ползването на по-

лучените знания;
– развива рефлексията у всеки един и критическото отношение към 

достигнатите резултати [3].
При обучението по дирижиране педагогическото взаимодействие меж-

ду субектите на образователния процес се проявява чрез: възприемане на му-
зиката, разбирането и емоционалното преживяване на нейното съдържание 
от студентите. Този процес е детерминиран от:

– разбиране на художественото съдържание;
– емоционалност при общуването на студентите с изкуството;
– прилагане на художествените средства в качеството си на средства за 

общуване;
– формиране на комуникативно-оценъчното отношение към музикал-

ното произведение;

Педагогическото взаимодействие в процеса на обучение по дирижиране
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– пораждането на общи художествени идеи, стремеж към художествен 

резултат от дейностите.
Педагогическото взаимодействие е специфична форма на общуване 

между студентите; педагога и студентите; педагога, студентите и музикалното 
произведение, при което музикалното произвадение е едновременно предмет 
и средство на общуване. Художественият диалог между педагога, музиката и 
студентите се реализира, при условие че средствата на общуване са продук-
ти на художествена дейност. Художественото съдържание на произведението 
актуализира субективността и е в основата на творческия диалог с педагога 
като посредник между студента-изпълнител и композитора на музикалното 
произведение[2].

Средствата, чрез които се осъществява комуникацията (художествено-
то общуване) при педагогическото взаимодействие, са: речта, лично изпълне-
ние с глас и/или инструмент, диригентски жест.

Чрез речта педагогът разяснява идеята, структурните особености, 
съдържанието и характера на образите на музикалното произведение, както 
и на диригентската техника и поставя конкретни задачи, указания и изисква-
ния за разбирането им. Комуникативните качества на речта, които определят 
езиковата култура както на педагога, така и на студентите и подпомагат резул-
татното общуване в тази ситуация, са богатство, чистота, точност, логичност, 
достъпност, изразителност, правилност и уместност. Подборът и съчетаване-
то на езиковите средства се определят от изискванията на конкретната кому-
никативна ситуация и специфичностите на музикалната творба.

В този аспект езиковата подготовка на студентите е насочена към 
задълбочено познаване, разбиране и владеене на музикалната терминология, 
осмисляне универсалността на понятията, както и към формиране на точна и 
конкретна употреба на терминологичния и речеви фонд и изказ [4].

Същественото и специфичното за обучението по дирижиране допълне-
ние към указанията на педагога е неговото лично изпълнение с глас, инстру-
мент или диригентски жест. В музиката не всичко може да се обясни с думи. 
Понякога е по-лесно и разбираемо изпяването на фразата, изсвирването ѝ с 
инструмент, демонстрирането с жест. Но за да има положителен ефект от де-
монстрацията, е необходимо педагогът да владее вокалната и/или съответната 
инструментална и диригентска изпълнителска техника на много високо худо-
жествено ниво.

Фонационните средства (у студентите и педагога) за общуване при 
непосредственото изпълнение на произведението, създаването на цялостния 
художествен образ с помощта на музика и думи, както и словесното предаване 
на инфорамция се определя като вокално-словесна реч, а степента на експре-
сия на артикулационната фонация, кинетичната синхронизация и слуховата 
отчетливост на речта, детерминирана от напрежението на протичане на пси-
хическите процеси – като вокално-словесно темпо [5]. Потенциалната готов-
ност на студентите към музикално-речева дейност се проявява във формира-
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не на музиковедчески и психолого-педагогически знания, закономерна твор-
ческо-изпълнителска интерпретация на хоровото произведение, в умението 
за емоционално и естетическо взаимодействие с изпълнителите [4].

Познавателните музикални процеси, включително и мисловните, спо-
собстващи за творческото построяване на музикалния образ е вътрешна 
музикално-речева дейност на студентите. Тази дейност по своята същност е 
индивидуален психологически процес на създаване на музикалния образ. От 
една страна този процес няма външно проявление (при анализа на музикал-
ното произведение, неговия синтез, създаване на евристичен мислен модел на 
изпълнителска му интерпретация). От друга страна музикално-речевата дей-
ност на студентите външно се проявява в непосредственото изпълнение на 
музикалното произведение чрез невербалните (жест, мимика, артикулиране 
на текста и т.н) и фонационните средства за общуване [5].

Педагогическото взаимодействие при обучението по дирижиране се ре-
ализира главно в и чрез диригентска дейност. Това означава, че то има ком-
плексен характер, импровизационна структура, чрез която се решават ком-
бинирани задачи, т.е. на базата на изградени вече умения и знания в областта 
на музикалната теория и изпълнителство да се вземат нови решения за ре-
ализиране на музикалната творба. Усвояването на диригентската техника от 
студента се осъществява чрез съвместна диригентска дейност между педагога 
и студента, при която той възприема, осъзнава, преживява и оценява дири-
гентското изкуство. Тази дейност може да бъде охарактеризирана като:

– огледален тип, т.е. диригентска дейност, при която студентът изпъл-
нява диригентските действия по пътя на активно подражание на педагога;

– синхронен тип, т.е диригентска дейност, при която диригентските 
действия се извършват заедно с педагога;

– самостоятелна диригенска дейност, извършване на диригентски 
действия и постигане на определен резултат чрез самостоятелно ориентиране 
в нова ситуация, до вземане на самостоятелно решение. Съществен признак 
на този тип педагогическо взаимодействие е не копиране на даден образец, а 
трансформиране и търсене на самостоятелно решение [7].

Специфичният за обучението по дирижиране начин на общуване между 
субектите в педагогическото взаимодействие се свързва преди всичко с дири-
гентската компетентност и творческия подход на педагога, неговия стил на 
мислене, начин на преподаване, интелект и пр., т.е. стилът на преподаване пря-
ко рефлектира върху стила на учене.

Формираните компетенции у студентите са тези, които подпомагат пре-
минаването от активно подражание на изпълнителските действията на дири-
гента-педагог към самостоятелни решения и изпълнения от страна на студен-
та. Тези процеси водят до персонализиране на двигателните модалности у сту-
дентите, а диригентската техника става част от личен, професионален начин 
на изразяване.

Учебният процес се реализира основно чрез два вида дейности:

Педагогическото взаимодействие в процеса на обучение по дирижиране
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– условно-изпълнителски вид дейности (пеенето на отделните партии, 

свиренето на партитурата, дирижиране на партитурата);
– музикално-теоретична и интерпретационна подготовка (анализ на 

партитурата на произведението, изграждане на изпълнителска концепция за 
него, проектиране и прогнозиране бъдещ резултат при практическата му реа-
лизация както и предварителнна подготовка за максимално убедителното му 
и ясно представяне пред изпълнителски аудитория) [6].

Тези дейности изискват формирането у студентите на базисни компе-
тенции синхронизиращи и обединяващи знанията и уменията, придобити от 
студента по различни музикални дисциплини (история на музиката, хармо-
ния, солфеж, свирене и четене на партитури, музикален анализ и т.н) и прак-
тическото им прилагане.

Реализирано по този начин, педагогическото взаимодействие дава въз-
можност учебното съдържание и образователният процес по дирижиране да 
бъдат насочени не само към овладяване на техническите знания и умения в 
областта на дирижирането, но и към формиране у студентите на експресивно 
поведение и комуникативност. В този аспект на преден план се поставя под-
готовката на компетентния педагог музикант, способен да осъществява на ви-
соко професионално ниво вокално-хорова работа с учениците в часовете по 
музика и извънкласните музикални дейности.
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ESSENCE AND ORGANIZATION OF EDUCATIONAL 
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ABSTRACT: In the context of modern concepts of education, the article looks at 
the use of knowledge and the structure of cognitive activities in the ormation of 
conducting technique in conducting educational process.
KEYWORDS: conducting teaching, learning content.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 290/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Проблемът за учебното съдържание е изключително важен и актуален, 
поради което заема самостоятелно място в изследванията на редица психо-
лози, педагози и социолози. В съвременните научните разработки учебните 
съдържания се определят като единство от количество и качество на знания, 
умения и компетенции и са обект на определена страна в обучението и обра-
зованието.

В контекст на концепциите за обучението, които осигуряват процеса на 
усвояване на знанията и стуктурата на познавателните действия при форми-
рането на диригентската техника, образователният процес по дирижиране се 
организира чрез:

1. Целенасочено съдържание на учебния материал;
2. Целесъобразни форми на организация на учебния процес;
3. Активни методи на обучение;
4. Оптимална атмосфера на педагогическото взаимодействие между су-

бектите в образователния процес.
Учебното съдържание на дисциплината дирижиране от клавир е струк-

турирано в три модула:
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Първи модул. Изграждането на двигателните умения и навици е един 

от основните моменти при формирането на мануалната техника на студентите 
в първия модул. Във физиологичен и психологически аспект това е процес на 
формиране на двигателни навици на основата на асоцииране на рефлексите.

Изгражданите двигателни умения на студентите се разделят на две гру-
пи, в основата на които лежат многокомпонентните умения и операционни 
умения. Първите са насочени към едновременното изпълнение на няколко за-
дачи (процес на тактуване). Вторите – към решаване на локални и конкретни 
задачи, които са моментни, статични построения (метроритмична организа-
ция на диригентския жест, изпълнение на различни видове ауфтакт, спиране 
на звучността, фемати и т.н.). Двигателните умения и развитите метроритмич-
ни способности осигуряват активно двигателно реагиране на музика. След-
ствие на превръщането на звуковите съотношения в двигателна модалност 
възникват моторно-пластичните образи на диригентските движения като част 
от общата моторика на човека. Тези умения и навици се усъвършенстват с по-
мощта на частична автоматизация, както и със създаването на готовност за 
пренасянето им в нова ситуация чрез схемите на дирижиране. Движенията, 
съставящи диригентската техника под формата на завършени комплекси, се 
усвояват изолирано чрез упражнения в определена методически обусловена 
последователност. Всички движения се координират от художествените зада-
чи или „задачи за действията“. Това е сложна, разгърната във времето ориен-
тиравъчна дейност, състояща се от ред аналитически етапи [7].

Важен момент в теоретичната подготовка на студентите при първия мо-
дул на обучение е осмислянето на универсалността на понятията в сферата 
на музикалното изкуство, както и формирането на стриктно и коректно от-
ношение към употреба на понятийния и терминологичен речеви фонд и из-
каз. Практически това води до развиване качеството на изказа и готовност на 
студента за точно, правилно, ясно и изразително представяне на собствените 
си мисли, което от своя страна е важен фактор за освободено и убедително 
поведение пред аудитория. Друг важен момент е придобиването от страна на 
студентите на компетенции за правилното разчитане и анализиране на парти-
турата на дадено произведение и осмислянето ѝ като главен източник на необ-
ходимата информация за пълноценно му пресъздаване [3]. Изграждането на 
умения за свързване на теоретичните знания с практическото реализиране на 
партитурата се осъществява на базата на задълбочено познаване, разбиране и 
владеене на музикалната терминология, музикалната нотна стема и музикал-
но-изразните средства и мобилността на връзките между тях.

Познаването на музикалната нотна система и музикално-изразните 
средства дава възможност на студента самостоятелно да се ориентира във 
вида на изпълнителския състав и начина на изписването му в конкретната 
партитура, диапазона на партиите по отделно и на хора като цяло, формата 
и музикалния език на произведението, композитора и автора на текста, епо-
хата, стиловите особености и фактурата му. Тези умения заедно с уменията за 
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определяне на музикално-изразните средства, проследяване на промените в 
процеса на тяхното развитие в рамките на партитурата са в основата на фор-
мирането на готовност за подробно описание и маркиране на партитурата. 
Това развива наблюдателност у студентите и им помага за по-лесно и бързо 
възприемане, запаметяване, разбиране и осъзнаване на изучавания музика-
лен материал. Овладяването на тази компетенция е важна предпоставка за 
извършване на задълбочен анализ на съдържанието на партитурата и изграж-
дането на собствена концепция за реализиране на музикалното произведение 
от страна на студентите [4].

Втори модул. Учебното съдържание от втория модул е насочено към 
овладяване на художествено-изразителната страна на диригентската техника, 
т.е. към изясняване природата на изразителния жест, неговия произход, как-
то и причините, пораждащи образността. Изключително важен момент при 
овладяване знанията и уменията от този модул е разбирането от страна на 
студентите, че:

– диригентският жест не съществува сам за себе си, а е средство за изра-
зяване на музикалното съдържание, т.е. на емоциите и чувствата;

– при диригентския жест музиката и движението са взаимно свързани 
и отделните елементи на музиката – темпо, ритъм, метрум, агогика, динамика, 
щрихи, са не само елемени на движението, но и се изразяват чрез него (уве-
личаването и намаляването силата на звука се изобразява с увеличаване или 
намаляване големината на жеста и т.н.) [2];

– музикалното съдържание се явява основният източник на музикално 
осмислените движения;

– диригентският жест не следва музиката, нито я илюстрира, а извиква 
определена звучност, която въздейства на изпълнителите и публиката;

Чрез усвояването на учебния материал в този модул у студентите се раз-
криват връзките между музикално-изразните средства (музикалния материал 
и неговата организация) и диригентския жест, който ги обективизира.

В този модул у студентите се формират познаването, разбирането и вла-
деенето на процесите на музикално-изпълнителското творчество не само като 
акт на превъплащаване на замисъла на композитора, но и като акт на създава-
не на собствена концепция за интерпретацията на музикалното произведение.

Изграждането на изпълнителска концепция е резултат от предварител-
ното изследване на партитурата на музикалното произведение. На базата на 
направените проучвания се вземат конкретни решения относно изпълнение-
то ѝ с цел намиране и постигане на най-добрия творчески еквивалент на пар-
титурата, който да предизвика съответните емоционални реакции както на 
изпълнителите, така и на слушателите[3].

Същността на този процес е изграждане на художествено основание на 
базата на познаването на художествената стилистика и съпоставянето на раз-
личните художествени явления. Това пряко зависи от многостранната инфор-
мираност на студента, която от своя страна чрез взаимодействие и редуцира-

Същност и организация на учебното съдържание при обучението по дирижиранне
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не на неговите познания води до обогатяване на интерпретационните му идеи. 
В този смисъл решаващо за него е умението да пресъздава различна по своята 
стилистика музика, като винаги остава верен на специфичното своеобразие в 
изказа на отделния автор.

Художественото съдържание на произведението актуализира субект-
ността, подтиква към творчески диалог с педагога като посредник между сту-
дента изпълнител и автора композитор. Процесът на изследване и анализира-
не на партитурата на произведението се осъществява в три основни насоки:

1. Анализ на поетическия текст и музикално-изразните средства, с помо-
щта на които композиторът представя (пресъздава) музикалното съдържание;

2. Анализ на изпълнителските и специфичните вокално-хорови сред-
ства – темпо, динамика, щрих, агогика, тембър, фразировка, характер на зву-
коизвличането и др.

3. Анализ на вокалните, ритмическите, интонационните, ансамбловите, 
диригентските и др. трудности, които биха могли да възникнат в процеса на 
реализация на произведението [3].

Крайната цел е получаването на осмислена и дълбоко обоснована емо-
ционално въздействаща изпълнителска концепция.

При изграждане на изпълнителската концепция за музикалното произ-
ведение конкретно обоснования и аргументиран свободен избор на едни или 
други изразни средства от страна на студентите се постига при изградени:

– ясна представа за взаимодействието на художествените средства;
– разбиране на изразителните възможности на елементите на музикал-

ния език;
– познаване на законите на формообразуването;
– способност да се обхванат характерните за стила на даден автор черти [1].
При добра подготовка в етапите на анализ на партитурата и дирижи-

рането на въображаемия хор, студентите имат възможност да анализират и 
точно оценят това, което чуват по време на работа с реалния хор. Така те са 
подготвени за вземане на конкретни решения относно преодоляването на 
проблемите и постигането на добър резултат от поставените пред хористите 
изисквания.

Трети модул. Учебното съдържание в третия модул е ориентирано към 
диригентското моделиране на изразителността и експресивността на изпъл-
нението, към предаване на идейно-емоционалното съдържание на музика-
та. Това се свързва със създаването на ярки музикално-слухови представи у 
студентите, помагащи им да осъзнаят обективната същност на музикалното 
съдържание, т.е. формиране на готовност за създаване на евристичен мисло-
вен модел на изпълнителска интерпретация на музикалното произведение и 
изговяне на проект за реализирането му на базата на изграждане на знания и 
умения относно:

– интерпретация на музикалното произведение като резултат от предва-
рителното изследване и анализиране на неговата партитурата;
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– изграждане на слухов еквивалент на партитурата в съзнанието на сту-

дента;
– предвиждане на бъдещи грешки и проблеми при реализиране на пар-

титурата и готовност за тяхното преодоляването;
– вземане на конкретни решения (диригентски, музикално-изпълнител-

ски, вокални и т.н.) за намиране и постигане на най-добрия творчески еквива-
лент на партитурата, който предизвиква съответните емоционални реакции у 
изпълнителите и у слушателите [6].

Колкото по-свободно студентът владее своите движения, толкова по-ле-
ко те се поддават на възможна трансформация при предаването в психодина-
мическа форма на личностно-значимите характеристики на хоровото звучене 
съответстващи на индивидуално-изпълнителската концепция и постигането 
на определена емоционална изразителност. Изразните характеристики на ди-
ригентския жест, които студентите трябва да постигнат в този модул, са:

✓ звуковата наситеност.
✓ характер на звуководенето.
✓ графическа яснота.
✓ емоционално-образно съдържание.
Важно условие за разбирането на материала са междудисциплинар-

ните връзки, т.е. натрупаните до момента познания по дисциплините Теория 
на музиката, Солфеж, Хармония, Свирене на партитури, История на музика-
та, Задължително пиано, Музикален анализ, Хорознание, което от своя страна 
се свързва със субектния опит на студента. В процеса на овладяване на изпъ-
лнителските умения и провеждащото се обучение по учебен план се създават 
многопосочни междудисциплинарни връзки. Особеност на учебния план е 
осигуряването на т.нар. връзки на приемственост и перспективни връзки, при 
които изучаваният материал се опира на овладения до момента и в същото 
време е база за усвояването на нови знания в бъдеще.

От съществено значение за осъзнаването на учебния материал е разви-
тието на рефлексивните способности на студентите, което ги прави активни 
субекти на познанието, т.е в основата на обучението се поставя самоактивиза-
цията, самоорегулацията и самооценяването, контролирано от преподавате-
ля. Това води до повишаване на познавателните интереси, в резултат на дъл-
бокоосъзнатата личностна мотивация.

Трите модула на организация на учебния материал осигуряват изграж-
дане на три основни нива на развитие на диригентската техника на студен-
тите:

Първо ниво се характеризира с изграждане на умение за тактуване, 
което адекватно отразява пространствените и времевите аспекти на музикал-
ното развитие. Това включва тактуването (обозначаване на размера, метрума, 
темпото) и начини, показващи встъпления, прекъсване на звука, фермати, па-
узи, видовете ауфтакт и т.н. Тази съвкупност от средства (похвати) може да 
се определи като спомагателна техника, доколкото тя служи като елементарна 
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основа на дирижирането, но не определя изразните средства без това да ома-
ловажава нейното значение.

Второто ниво се характеризира с формиране на музикално-изразната 
артикулация на диригентския жест и изграждане на диригентска жестикула-
ция на базата на разкриване на съдържателната страна на музикалното про-
изведение и изработване на определени условно-рефлексивни връзки между 
жеста и музикалното съдържание на произведението. Това включва техниче-
ските средства от по-висш порядък, с помощта на които се определят изме-
нението на темпото, динамиката, щриха, фразировката, средства, показващи 
интензивността и цвета на звука и т.н. Според функциите, които изпълняват 
тези средства, се класифицират като средства на изразителността и от там ди-
ригентската техника на това ниво се определя като изразителна техника [7].

Трето ниво се свързва с формиране на експресивно-информационна 
наситеност на диригентския жест, позволяваща изразяване и предаване в пси-
ходинамична форма на личностно-значимите характеристики на хоровото 
звучене. Диригентската техника на това ниво, определена като експресивна, 
се обуславя от информативността и изразните възможности на диригентския 
жест и включва звуковата наситеност, характера на звуководенето, графиче-
ската яснота, емоционално-образното съдържание.

Тези три нива определят и трите етапа на изграждане на диригентската 
техника на студентите според предлагания теоретичен музикално-педагоги-
чески модел на обучение: спомагателна диригентска техника; изразителна 
диригентска техника (изграждане на музикално-изразната артикулация на 
диригентския жест); експресивно-информационна наситеност на диригент-
ския жест[2].

В основата на обучението по дирижиране лежи процесът на автомати-
зиране на отделни компоненти при овладяването на диригентската техника в 
резултат на многократни съзнателни и волеви повторения с цел усъвършен-
стване на определено изпълнителско действие или поредица от действия.

Така организирано учебното съдържание оптимизира обучението на 
студентите по дирижиране от клавир на основа на овладяването и развити-
ето на диригентски знания, умения и компетенности за решаване на профе-
сионално-значимите задачи в процеса на общуване с изпълнителски състав 
чрез използване на активни методи. У студентите се формират специфични 
за дирижирането и диригентските дейности компетентност и компетенции, 
чрез които се осъществява междудисциплинарният и вътрешнодисциплина-
рият синтез на получените знания и умения от музикално–теоретичните дис-
циплини и субектния опит на студента, както и преносът и прилагането им в 
конкретни музикално-изпълнителски диригентски практики.

Юлияна Г. Панова
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ТЕОРЕТИЧЕН МУЗИКАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИРИЖИРАНЕ

Юлияна Г. Панова

MUSIC-THEORETICAL PEDAGOGICAL MODEL  
OF CNDUCTING TEACHING

PhD Youliana G. Panova

ABSTRACT: The report examines the characteristics and specificity of theoreti-
cal musical pedagogical model of teaching „Conducting of keyboards“ of students 
of „Pedagogy of Music“ at the Faculty of Shumen University „Bishop Konstantin 
of Preslav.“
KEYWORDS: pedagogical model,conducting teaching.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 290/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

В анализираната литература, касаеща обучението по дирижиране, не 
се дава ясно становище относно вида и нивото на диригентска техника, 
която трябва да се усвои от студентите бъдещи учители по музика. Няма 
единно становище по отношение на музикално-теоретичните знания и ма-
нуално-техническите и педагогически умения, способностите и компетент-
ностите, осигуряващи готовност у студентите за максимално ефективни 
музикално-изпълнитилски практики. Това наложи разкриването на пси-
холого-педагогическите условия и изисквания за оптимизиране на обуче-
нието по дирижиране от клавир на студентите от специалност „Педагогика 
на обучението по музика“. С цел овладяване на знания и умения и формира-
не на диригентски компетентности у студентите, обучавани по дирижиране 
от клавир, бе разработен и апробиран теоретичен музикално-педагогиче-
ски модел.

Като цяло предлаганият теоретичен музикално-педагогически модел е 
изграден от два блока – процесуален / проект на процеса / и контролен / про-
ект на контрола/.

✓ процесуален блок – психологични процеси, етапи на обучението, ор-
ганизация на учебния процес, методи и форми на учебната дейност 
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на студентите, управление на процесите на усвояване на учебния ма-
териал, педагогическо взаимодействие;

✓ контролен блок – обратната връзка и контрол между субектите на 
образователния процес преподавател – студент.

Процесуален блок
Моделът е насочен към изграждане на активно диригентско-образното 

мислене чрез вътрешно осмисляне на: собствените музикално-художествени 
представи, вокално-хорови очаквания, интонационно-слухови предположе-
ния, естетически чувства, звукотворческа воля за овладяване на конкретна 
ситуация, което се характеризира с:

– доминираща усетливост към музикално-изпълнителските проблеми 
(виждане, откриване на проблема);

– музикална асоциативност (културологически аналогии, синоними, 
метафори и т.н.);

– спонтанна гъвкавост (способност за преноса на теоретечните зания и 
умения в хоровата практика);

– адаптивност към различните музикални стилове (нешаблонно мислене);
– оригиналност (способност за промяна на музикално слуховите пред-

стави за значими музикални произведения и интерпретирането им по нов на-
чин).

Процесите на изграждане на диригентско-образното мислене се детер-
минират от вида активност: активност на мисловните действия и активност 
на жеста.

Активността на мисловните действия включва:
– мислено предусещане на събитията;
– усещане стремежа на музикалната фраза;
– чувстване динамиката на развитие на музикалния образ;
– своевременно подготвяне на момента на изпълнение.
Така мисловните действия дават възможност за разбиране логиката на 

организация на разнообразни звукови структури, разкриване на сходствата 
и различията, установяване на взаимовръзките, формулиране на понятията. 
Тяхната активност се детерминара от задълбоченото познаване на музикал-
ния материал, неговото разбиране и осъзнаване и управление по време на из-
пълнението [3].

Активността на жеста (дирижирането) се основава на:
– мануалната техника, с помощта на която се предава музикалното 

движение и
– музикалния образ,
проявяващи се в характерност на жеста и действията на дирижиращия.
Реализираната двигателна активност определя специфичната характе-

ристика на диригентския жест на студентите.
Мисловните процеси при формиране на диригентския жест и диригент-

ската техника в предлагания педагогически модел се свързват с формирането 

Теоретичен музикално-педагогически модел на обучението по дирижиране
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на умения у студентите за изграждане на моторно-пластичните образи, които 
възникват като следствие от трансферирането на звуковите съотношения в 
двигателна модалност, т.е. превръщане на слуховите или зрителни впечатле-
ния в кинестетически (тактилни и двигателни) усещания [5].

Познанието за образа на музикалното произведение се формира в про-
цеса на преживяване на музиката, нейния анализ чрез синтез, което от своя 
страна се свързва с формирането на личностно-значимия смисъл.

Музикалните изразни средства и диригентският жест са пряко свързани 
помежду си в непрекъснато взаимодействие и влияние, а възможните вари-
анти за изобразяване съотношението им – неограничени. Абсолютно необхо-
димо условие е изграждането на максимален синхрон и съответствие между 
идеалните представи, създадени в съзнанието на студента диригент относно 
художествения образ и музикалните изразни средства и мануалната му техни-
ка, при практическата им звукова реализация [3].

Тези психически основания, в допълнение към общоприетите формули-
ровки и определения в проучената научна литература и диригентската прак-
тика, налагат в този музикално-педагогически модел понятието диригентска 
техника да се тълкува и определя като двигателна модалност, която обек-
тивизира музикалния материал и неговата организация (метроритмика, 
темпо, динамика, музикална артикулация, тембър и т.н.), за да придобие из-
разителни и комуникативни функции, а разгръщането ѝ в процеса на дейст-
вителната и пълноценна реализация на музикалното произведение – като 
дирижиране [4].

В теоретичния музикално-педагогически модел емоционалността в ди-
ригентската дейност се проявява в две направления:

– емоциите на студента диригент като преживяване на музикалното съ-
държание;

– емоциите като обусловен процес на съвместна дейност на студента с 
педагога и междуличностните отношения между студентите.

Емоционалността в диригентската дейност се изразява в способността 
на студентите за представяне на емоционалното съдържание на музикалната 
творба, предизвикване на ответната емоционална реакция на певците и чрез 
нея – емоционалната отзивчивост, т.е. съпреживяването на слушателите.

Като показател на артистичните умения се явява умението на студенти-
те да поддържат в процеса на работа емоционалния тонус и да го управляват. 
Ето защо изключителнто важно е те да достигнат максимална изразителност 
на: ръцете, лицето, очите, корпуса, така че те да се превърнат в „огледало” на 
техните мисли, чувства, воля и оръдие на тяхното художествено, емоционално 
и волево въздействие. Така музикално-изпълнителската диригентска техника 
може да бъде не само средство за проявяване на творчески намерения, но и 
средство за моделиране на емоционалната отзивчивост на изпълнителски ко-
лектив (хор, ансамбъл, класа по музика, оркестър и т.н.) [2].

Емоционалното въздействие е неразривно свързано с вид волево регу-
лиране на изпълнителската дейност. И ако в други видове изпълнителство 
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емоционалното и волевото регулиране има вид на саморегулиране, то при ди-
ригентското изпълнителство също така е важно и въздействието на диригента 
върху изпълнителския колектив. Отсъствието на волеви действия в дейността 
на диригента е не само проява на липса на взискателност към себе си, следо-
вателно и към изпълнителите, но се отразява и на художествените качества на 
изпълняваното произведение [2].

Волевият компонент в диригентската дейност изисква формирането у 
студентите на:

– умения за подчиняване на своите действия на поставените цели (опре-
деляне на оптимални начини и средства за постигане на целта и вътрешно сти-
мулиране на собствената дейност);

– готовност за преодоляване на трудностите при работа с колектив: 
бързина, увереност и независимост при вземане на решение, умение за обо-
сноваване на личния творчески замисъл, обоснованост на волевите действия, 
постигане на поставената цел чрез продължитетелна и с неотстлабващо на-
прежение творческа енергия, умение за преодоляване противодействието на 
изпълнителите;

– продуциране на нови творчески идеи при вземане на творчески решения;
– умение за обективно самооценяване на собствената си работа [4].
Психическите процеси (мисловни и емоционално-волеви) в теоретич-

ния музикално-педагогически модел се активизират чрез следните видове 
рефлексии:

• личностна – когато се активизират процесите самоопределяне, моти-
вация за самоусъвършенстване, целеобразуване, планиране, антиципиране /
предварително признаване на дадено твърдение за истинно / и преживяване ; 

• интелектуална / рефлексията върху собствената познавателна дейност / ;
• праксиологическа /рефлексията върху приложението на знанията/ – ко-

гато се активизират процесите на проблематизиране и решаване на проблема ;
• диалогова – когато при общуване се активизират процесите емпатия /

съпреживяване/ и рефлексивно слушане.
Активизирането на тези видове рефлексия е реална предпоставка за въз-

никването на нов тип рефлексия – праксиологическа рефлексия, която е актив-
но опосредняване на умствените действия чрез целенасочено прилагане на под-
ходящи инструментални средства – схеми, записи, действащи модели и др.

Поради практическата насоченост на дисциплината Дирижиране от 
клавир чрез праксиологическата рефлексия в този модел всяко теоретич-
но знание се осмисля не само в абстрактно-познавателен план /“какво?” и 
“защо?”/, но и в приложно-практичен план /“за какво?” и “как може да се из-
ползва наученото?”/. Тя се проявява като важна съставна част на учебната дей-
ност, при която усвояването на знанията възпроизвежда модела или на тяхно-
то откриване, или на тяхното практическо приложение.

Психическите концепции за обучението, които осигуряват процеса на 
усвояване на знанията и стуктурата на познавателните действия при форми-

Теоретичен музикално-педагогически модел на обучението по дирижиране
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рането на диригентската техника, са асоциативно-рефлексивната и интерио-
ризаторската теория (известна като теория за поетапното формиране на ум-
ствените действия). Същността на процеса на учене се заключава в усвояване 
на съществуващите връзки между конкретните обекти, свойства, действия, 
психически състояния и др. от страна на учещия, т.е процесът на учене е съз-
даване на асоциативни връзки [5].

Индивидуалните особености и различия на всеки един студент поотдел-
но, което включва и индивидуалния опит, нерядко довежда до нееднозначни 
резултати, а те от своя страна – до различни оригинални решения, което оси-
гурява невъзпроизвеждане на вече известни правила и алгоритми, образци 
на действие, а използването на такива асоциативни връзки, които позволяват 
дадените свойства и отношения да се възприемат по друг начин (да се комби-
нират, да се прегрупират, да се разглеждат от различни гледни точки и т.н.). 
Колкото по-богати са тези асоциации, толкова по-свободен е студенът в него-
вия избор, толкова по-висока е и неговата субектна активност [4].

В музикално-педагогическия модел последователността на придоби-
ването на знания, формирането на умения и компетентности, развитието на 
способностите има определена логическа последователност, която включва 
следните етапи: възприемане на учебния материал – разбиране – осмисляне – 
обобщаване – затвърждаване – приложение на усвоеното в практиката.

Учебното съдържание на дисциплината е организирано в три модула.
Първи модул – изграждане на двигателните умения и навици. Във фи-

зиологичен и психологически аспект това е процес на формиране на двигател-
ни навици на основата на асоцииране на рефлексите.

Втори модул – овладяване на художествено-изразителната страна на 
диригентската техника, т.е. към изясняване природата на изразителния жест, 
неговия произход, както и причините, пораждащи образността.

Трети модул – диригентското моделиране на изразителността и експре-
сивността на изпълнението и предаване на идейно-емоционалното съдържа-
ние на музиката.

Методите на обучение в предлагания теоретичен музикално-педаго-
гически модел подпомагат развитието и усъвършенстването на логическото 
мислене, активизирането на вниманието, паметта въображението, волята, 
емоциите и чувствата. В същото време те осигуряват процеса на изгражда-
не на двигателните навици, усъвършенстване на диригентската техника и из-
граждане на навици за управление на музикалното изпълнение. Усвояването 
на двигателните умения е процес, който засяга не само аудиторната, но и извъ-
наудиторната дейност, т.е. самостоятелната работа на студента.

Основополагащи моменти при подбора на методите са:
1. Съобразяване със съвременните изисквания към съдържанието и ни-

вото на образователния процес. Това се изразява в модулно построяване на 
учебното съдържание и програма по дисциплината „дирижиране от клавир”;

2. Осигуряване на оперативността и обосноваността на контрола на об-
учаемостта на студентите чрез балово-рейтинговата система за оценяване.

Юлияна Г. Панова



1031
3. Подборът на методите е в пряка зависимост от:
✓ конкретната цел и сложността на новото познание;
✓ психо-емоционалните особености на обучаваните;
✓ субектния им опит.
Контролен блок
В контролния блок на теоретичния музикално-педагогически модел се 

планират три равностойни последователни процеса – контролирането, про-
верката и оценяването на знанията, уменията и компетенциите на студентите, 
които се организират чрез съответните методи за контрол, проверка и оценка.

Педагогическият контрол е система от оценъчни и аналитични дейно-
сти, чрез които се цели установяването на резултатите от реализирането на 
образователната програма в образователния процес. Чрез педагогическия 
контрол се постига обратна връзка между положения от студентите труд, по-
ставените им задачи и преподавателя, който оценява изпълнението на тези за-
дачи. В предлагания педагогически модел се провежда няколко вида контрол:

• външен  контрол:
– предварителен (входен) – за установяване нивото на знанията, уме-

нията и компетенциите на студентите в началото на всеки модул от учебния 
материал;

– контрол на резултата – отчитащ доколко продуктивно и качествено 
е изпълнена задачата. Този контрол се съпътства от контрол по процеса, т.е. 
действията, които са довели до грешни ходове или до желани резултати;

– проследяващ контрол по време на лабораторните упражнения. Той 
се провежда под формата на събеседване, устни отговори на студентите, ана-
лизи, дирижиране на упражненията за овладяване на диригентската техника, 
дирижиране на партитурата, работа над партитурата и се осъществява чрез 
Индивидуалната рейтингова карта на студента (Приложение 2).

– текущ контрол – провежда се системно в хода на обучението, про-
ектирано за определен период от учебно време, както и на определен етап от 
усвояване на новите знания и умения, като чрез него се установяват най-ти-
пичните затруднения и характерните пропуски на студентите. Той се прове-
жда под формата на тестове, анализ на партитурата и дирижиране.

– заключителен контрол –  провежда се в края на учебното време, 
предвидено за реализиране на учебните модули. Този контрол цели да прове-
ри съответствието между зададените основни цели и получените резултати.

• вътрешен контрол, т.нар. самоконтрол – осъществява се от субекта /
студента/ като самооценяване, насочено към осъзнаване и разбиране на прин-
ципите за организация и ефективно изпълнение на собствената дейност и са-
морегулиране на действията, осигуряващи поставените цели

Това е рефлексивен вид контрол, при който студентът проследява и пре-
ценява ефективността на приложения начин /под формата на модел, схема, 
задача и др./ в дейността или в общуването. Този вид самоконтрол се осъще-
ствява при самостоятелно откриване на конкретните проблеми и вземане на 
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решения за решаването им (точен жест реализиращ музикалното съдържа-
ние, повторенията на определеното двигателно действие на ново, по-високо 
равнище и т.н) и дава възможност на студента да осъзнае някои по-съществе-
ни зависимости и отношения от изучаваното явление, като същевременно ти-
пичните индикатори на субектната активност се изпълват с ново съдържание 
и възможност за лична изява. В същото време осъщественият самоконтрол 
дава възможност да се прецени доколко студентът е в състояние да формира 
адекватна самооценка в отделните етапи от работата.

Децентрацията /преодоляването на собствената егоцентрична позиция 
и възприемането на “чуждата” гледна точка/ и емпатията /съпреживяването/ 
са най-важните механизми на този вид контрол, от които зависи успехът на 
междуличностното познание и на общуването като цяло.

Контролът и самоконтролът са определящи при изпълнението на 
дейностите, при тяхната организираност и всичко рефелектира върху по-го-
лямата отговорност. Личностната насоченост и емоционалната нагласа изпъл-
няват много важна функция по отношение на мотивацията.

В настоящия труд методите на оценяване се детерминират от опреде-
лението, че „всяко оценяване означава „измерване”, което задължително изи-
сква сравняване с определена, приета за мярка единица (мярка, еталон), чрез 
използване на определени критерии. Алгоритъмът за оценяване съдържа: 
определяне на параметрите на това, което се оценява; определяне на стандарта 
на това, което се оценява, който е база за сравнение; определяне на критерии-
те, по които се оценява“ [1].

Теоретичният музикално-педагогически модел, насочен към реалния 
процес на обучението по дирижиране на студенти от специалност Педагоги-
ка на обучението по музика дава ясна представа за закономерните връзки и 
характеристики на отделните компоненти, както и на структурно-съдържа-
телните елементи на процеса на обучение. Той дава възможност не само да се 
проучи, анонсира и апробира образователното съдържание по учебната дис-
циплина, но и да се определи ефективността на формите, методите и условия-
та за организиране на учебния процес.
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ФОРМИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА КУЛТУРА  
У ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Яна Б. Жечева

FORMING AN ENVIRONMENTAL CULTURE  
WITHIN CHILDREN OF PRE-SCHOOL AGE

Yana B. Zhecheva

ABSTRACT: The pre-school ecological education is directed at forming environ-
mental culture, eco- consciousness and behavior in order to keep the ecological 
balance. A key objective of the pre-school education is to teach the children a 
correct attitude towards the environment so that they can gradually discover the 
human’s place in it.
KEYWORDS: ecology, nature, environment, pre-school education.

Днешното дете расте в твърде динамична обкръжаваща го действител-
ност, към която проявява подчертан интерес. Ограниченият му социален и 
познавателен опит затруднява процеса на адаптирането и приобщаването му 
към все по-сложните и противоречиви явления в нея.

Проблемът за опазването на околната среда във всеки изминат ден по-
лучава все по-голяма актуалност и придобива световно значение. То се по-
ставя с острота не само от крупните специалисти в отделните науки, но и от 
правителствата на много страни, а така също от редица влиятелни световни 
организации. Вследствие на развитието на човечеството, сега в света се на-
блюдават сериозни изменения в химическия, физическия и биологическия 
състав на въздуха, почвата и водата, които от своя страна се отразяват вредно 
върху растенията, животните и хората.

Предучилищната възраст е подходящ период за системна работа за фор-
миране на емоционално-оценъчно отношение към природата, за откриване на 
красотата ѝ и за изграждане на елементарни умения и навици за опазването ѝ.

Голям интерес и желание за работа у децата, пораждат ситуациите с ос-
новни тема – Природата и нейното опазване. Чрез използването на разноо-
бразни методи, похвати и интерактивни технологии, учителят трябва да води 
децата не само към усвояване на знания за пиродата, а да изгради у тях солид-
ни основи на любов, уважение към нейните богатства и красоти, да ги под-
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тикне към активни действия за опазването ѝ. Така децата преминават през 
няколко етапа на опознаване на пиродата – наблюдател, любител, пазител и 
екомениджър. Това са четири степени на екологичното обучение за устойчиво 
развитие. Устойчивото развитие включва в едно цяло развитието на човека, 
общесвото и природата, за да осигури тяхното съвместно запазване и хармо-
нично взаимодействие.

Съществена задача на възпитанието в предучилищна възраст е да из-
гражда у децата правилно отношение към живата и нежива природа, така че 
пред тях постепенно да се разкрива мястото на човека в природата. Децата 
трябва да наблюдават растенията и животните, да се отнасят грижливо към 
тях, да откриват промените в заобикалящия ги свят, да се възпитава потреб-
ност от контакт с природата.

Вече десет години в ЦДГ № 5 „Латинка“, град Шумен, на преден план в 
образователно-възпитателната работа е екологичното възпитание на децата 
с основна цел „Екокултурата като част от личностното развитие на детето“. 
Дейността ни бе подпомогната и от работата по екопроекти към Министер-
ството на околната среда и води в Националната кампания „За чиста околна 
среда“ – „Обичам природата – и аз участвам“. В този период детската градина 
има реализирани три екологични проекта.

Изготвена бе екологична програма за всички групи. Направихме вход-
но ниво на децата, за да се ориентираме в техните знания. Започвайки по 
задълбочена работа, с 4 – 7-годишните деца проведохме много наблюдения 
в детската градина, парк „Шуменско плато“, посетихме разсадник. Чрез тях 
дадохме възможност на децата да изразят радостта си от контакт с природа-
та, развихме тяхната любознателност. По време на наблюденията и беседи-
те, освен знанията за обектите и явленията от природната среда, насочихме 
децата и към мястото и ролята на човека във взаимодействието му с нея. 
Запознахме ги с литературни произведения по темата, които след това дра-
матизирахме. Проведохме открити ситуаци, пред родителите, в които деца-
та експериментираха, наблюдаваха и излагаха своите знания за природата и 
опазването и. Засаждахме семена от ризлични растения, наблюдавахме раз-
витието им. Паралелно с тях наблюдавахме какво се случва с тези растения, 
за които не се полагат грижи. Така децата достигнаха сами до изводи за ком-
понентите нужни на растенията, за да се развиват. Полагаха грижи за своите 
любими рибки и отчитаха нуждите им, за да живеят. След запознаването на 
децата с възможността различните по вид отпадъци да се използват отново, 
те, заедно с родителите си изработиха много и интересни предмети и кос-
тюми от отпадъчни материали, които представихме на изложба в детската 
градина, а с изработените костюми участвахме в общоградски мероприятия 
за деня на Земята.

Приехме Екокодекс със сответните цели и задачи и правила за поведе-
ние. Целите и задачите са за формиране на отговорно отношение към околната 
среда и провокиране на стремеж у децата да създават красота около себе си. В 
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него са заложени обещания, които трябва да се превърнат в устойчиво екопо-
ведение. Спазвайки определени правила, децата се себеутвърждават.

На педагогически съвет всяка учебна година приемаме план за еколо-
гично възпитание на децата със задачи по месеци. В него са набелязани кон-
кретни дейности за взаимодействие с живата и неживата природа. С децата 
провеждаме всяка година: Есенен празник; Ден на гората; Ден на земята; Ден 
на водата. Празник на чистото и здраво дете; екскурзии сред природата с цел 
овладяване на екосъобразно певедение. Изработихме сувенири от трайни и 
нетрайни материали, като включихме и родителите.

Подредихме различни изложби – с хербарии на билки; с плодове и зе-
ленчуци; с фотоси от красива България; изложба с картини на добри и лоши 
постъпки в природната среда.

Знанията за природата децата получават от всички раздели на възпитател-
но-образователния процес на детската градина, но най-системно и целенасочено 
те се усвояват в направленията „Природен свят“ и „Социален свят“ на ДОИ.

Знанията за природата се подбират и подреждат в система, която после-
дователно разкрива на децата обективно съществуващи връзки, взаимозависи-
мости и закономерности на основата на конкретни знания за живота на различ-
ните растения и животни. Имено учебната дейност способства за усвояване на 
знания за природата и нейното грижливо стопанисване и опазване. Формиране-
то на екологични знания и умения, осъществявани чрез учебното съдържание, 
правят детската градина да бъде още по-желана територия за децата.

Екологичното възпитание на децата не би било пълноценно, ако в процес на 
обучение не включваме децата в практическата дейност, като ги учим как да пре-
образуват природния свят така, че той да става по-красив и да остане съхранен.

Категорично може да се твърди, че обучението в детската градина, съ-
образено и отговарящо на определени възрастови изисквания гарантира ус-
пешното възпитание на положително екологично отношение у децата от пре-
дучилищна възраст.

Особеностите на предучилищната възраст налагат възпитателно-обра-
зователната работа с децата по запознаване и опазване на околната среда да се 
извърши комплексно, в единство с другите задачи на педагогическия процес в 
детската градина.

Типични форми на екологична възпитателна работа са екскурзията 
и разходката сред природата. Те създават условия за разширяване и задъл-
бочаване на обема на възприятията за външните и вътрешните особености 
на обектите. Чрез наблюдения се обогатяват знанията на децата за околната 
среда извън детската градина. На малкото дете, което няма знания и опит, е 
необходимо да му се покаже красотата на природата в цялото ѝ многообра-
зие. Така стигаме до желания резултат – обогатяване на речника, развиване на 
интелекта, въздействане върху цялата личност на детето. А впечатленията му 
намират отражение в творческите дейности – при изобразителните дейности, 
музикалната и физическа дейност.

Формиране на екологична култура у децата в предучилищна възраст
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Огромно значение за изграждането на естетическо отношение към при-

родата има художествената литература, поезията за деца, която обогатя-
ва детските представи. Художествената литуратура разширява естетическата 
възприемчивост на децата, съдейства за формиране на естетически оценки и 
критерии, изгражда естетически вкус и естетическа потребност от контакст с 
природата, стремеж за нейното опазване и облагородяване.

Музикалното възпитание с неговите три компонента – пеене, слушане 
на музика и движение под музика, съдейства за живо, образно, емоционално и 
ярко пресъздаване на различните явления от природата.

Природата обогатява духовния мир на детето, учи го на творество, на мъд-
рост, със своята красота и величие тя формира естетически детската личност.

Играта има решаващо значение при постигане на определена степен 
на екологично възпитание в предучилщна възраст. Нейната универсалност се 
изразява в това, че тя може да бъде използвана като средство както в органи-
зираните форми за екологично възпитание, така и извън тях, като метод на 
педагогическо взаимодействие, от групата на игрово-преобразуващите, и като 
форма на организация за запознаване на децата с природата. Тя дава възмож-
ност децата да възприемат, изпробват и изразяват своите знания и умения за 
природните и социалните обекти и явления. Игрите, овладени от децата, дават 
възможност да се организира детският колектив, децата да се възпитат в ини-
циативност, творчество и самостоятелност.

Опознаването на природата, не само чрез образователните направления 
на ДОИ, а и работа с интерактивните методи създават условия за богата и раз-
нообразна колективна дейност.

Доскоро социолози и психолози смятаха, че комютърът и компютърни-
те игри имат вредно влияние за социалното развитие на децата. Изказваха се 
опасения, че пред компютъра детето се усамотява, няма възможност да общу-
ва със свои връстници, не може да упражнява своята реч и става своенравно. 
Всъщност самият компютър като най-мощното средство за предоставяне на 
информация чрез интернет и добре разработен софтуер е идеално средство 
за преодоляване на редица недостатъци и несъвършенства на формиращия се 
характер на детето. Използването на специално разработени програми с обра-
зователен характер под формата на обучаващи игри (компютърни дидактични 
игри) дават възможност на детето да получава не само нови знания, но и да се 
научи да спазва определени правила, да проявява търпение, да следва пости-
гането на краен резултат.

Работа с интерактивна дъска или една подходяща презентация, пред-
назначена за съответната възрастова група деца, създава едно приятно развле-
чение. С това компютърните обучаващи програми са близки до класическото 
разбиране на автодидактичната игра. Презентациите, предназначени за деца, 
ги запознават по-бързо и по-качествено със зададена задача, защото в тях са 
вградени и звук и образ, които веднага посочват на детето грешките и ги на-
сочват към начин, по който то може да ги поправи. Така децата възприемат 

Яна Б. Жечева
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кюмпютъра като любима играчка, а педагозите – като средство за повишаване 
изискванията към съдържанието на образователно-възпитателния процес.

Като наука в детската градина екологията развива ред водещи идеи, кои-
то са в основата на познанието на човека за природата и определят поведение-
то и отношението му към нея. Най-важните от тях са идеите за многообрази-
ето и вътрешното единство на видовете; за приспособяването към условията, 
като основно свойство на живата природа; за развитието като водеща зако-
номерност в съществуването на живата и неживата природа и за факторите 
на неговото осъществяване; за хармонията, реда и съвършенството в съоб-
ществата и екосистемите; за регулиращите функции, за дейностите на човека 
по отношение на запазването на равновесието между него и природата. Тези 
водещи екологични идеи определят общите и специфичните акценти в съдър-
жанието на работата по формиране на екологична култура в детската градина.
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Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 290/ 12.03.2015 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Независимо, че в последните години се появиха много научни трудове 
и разработки, свързани с компетентността, няма единен подход в определяне 
на същността ѝ. А още повече – практически не е дефинирана и изследвана 
единно от гледна точка на музикалната педагогика.

Както няма единни съгласувани определения за същността на компе-
тенциите и компетентността, така няма и единен техен „списък“. Дж. Равен 
построява матрица на общите компетентности от 143 елемента, но този обем я 
прави практически трудно използваема. Учените продължават изследванията 
за видовете компетенции и компетентност.

Съществуват два доминиращи подхода в моделирането на компетент-
ностен модел на професионалиста в определена сфера: с фокус върху способ-
ностите да се изпълнява определена работа (ability-centered models) или върху 
резултата от нея (outcome-centered models). На тази основа се оформят два ос-
новни вида модели:

➢ функционален (професионален) – включва необходимите предпос-
тавки за изпълнение на основни функции на човек, за да достигне ус-
пешно целите на професионалната дейност;

➢ личностен – показва какви лични качества трябва да притежава човек 
за успешно достигане на целите на професионалната дейност.
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Във всеки модел е заложен винаги елемент на развитие, обучение, защо-

то съдържа най-добрите практики, идеалните характеристики на изпълнява-
щия определена дейност.

В образованието ясно надделява тенденцията за резултатите от работа-
та, следователно продуктивно в съвременните условия се явява моделиране-
то на компетенции, основани на резултата от дейността – т.е. функционален 
модел. В много публикации и държавни документи в много страни даже се 
нарича стандарт от компетенции (competence standards).

Структурата и компонентите на компетентността се разглеждат в кон-
текста на нейния сложен, интегративен характер. Системните аналитически 
обобщения чрез компетентностния подход дават основание да се определят 
различни видове, компонентите на които са обусловени от различен аспект – 
социален, личностен, дейностен. По дедуктивен път се построява йерархичен 
модел – определят се базови компетенции (наричани още суперкомпетенции), 
които от своя страна се състоят от други конкретни и накрая – отделни специ-
фични. Различният поглед на обособяването им в различни групи според уче-
ните води например до следните видове: ключови компетенции – общи; спо-
ред вида на дейността – трудова, учебна, игрова, комуникативна, професио-
нална, предметна; според сферите на обществен живот – битова, гражданско-
обществена, в изкуството, за развлечение, в образованието, в политиката…; 
според отрасли на науката – математика, физика, музика…, според отрасли 
на общественото производство; според психологическата сфера – когнитив-
на, операционална, мотивационно-ценностна; според областите на способно-
стите – общоучебни, изпълнителски, педагогически, творчески, практически, 
социални…; според социално развитие и статус – готовност за училище, на 
завършващия определена степен на образование, млад специалист, професио-
налист, ръководител…[Селевко 2004].

Един от вариантите на обща класификация, най-често срещан при ком-
плексното изследване на тази проблематика, включва три основни вида ком-
петентности: ключови, предметни, жизнени [Татур 2004].

Комплексна класификация предлага и А. Зимняя на основата на кате-
горията на дейността: отнасящи се до самия човек като личност, субект на 
дейност, общуване; отнасящи се до социалното взаимодействие на човек и 
социална среда; отнасящи се до конкретна дейност, осъществявана от човек 
[Зимняя 2004].

Друга структура, използвана често от изследователите на учителската 
професия, е двумодалният модел „ключови – специални компетентности“ или 
„ключови – професионални компетентности“.

В контекста на настоящото изследване приоритетно е схващането за 
два подхода в определянето на структурата и характеристиката на компетент-
ността – личностен и чрез характеристика на дейността. Традиционно амери-
канският подход е насочен към извеждане на поведенчески характеристики на 
компетентността и какви личностни характеристики определят успешността 

За компетентностите на съвременния педагог-музикант
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на определени действия (superior performance). В този случай компетенциите 
се определят като основополагащ поведенчески аспект или характеристика, 
която може да се прояви в ефективно и/или успешно действие и която зави-
си от контекста на действия, организационни фактори, фактори на средата, а 
също така и от характеристиката на определена дейност. Европейската сис-
тема се съсредоточава не върху личностни характеристики, а на свойства на 
дейността – кои са тези главни елементи на дейността, които трябва да се из-
пълнят така, че достигнатият резултат да удовлетворява зададените изисква-
ния. В този случай е важно да се определят тези стандарти, които определят 
квалификационните характеристики и изисквания.

За съжаление у нас все още липсва стандарт за учителска професия, 
който би предписал рамката на професионалната компетентност на бъдещия 
учител по музика. Единствено в квалификационните стандарти на всяко ВУЗ 
– квалификационните характеристики на подготвяните специалисти – има 
опити за това. В квалификационната характеристика на завършващите ОКС 
„бакалавър“ с професионална квалификация „учител по музика“ в Шумен-
ския университет „Епископ Константин Преславски“ се определят четири 
сфери компетенции, към които е насочено формирането на бъдещия учител 
по музика: интелектуално-познавателна, мотивационно-ценностна, педагого-
комуникативна и действено-практическа, като се формулират област и обхват 
на знанията, област и обхват на уменията – лични компетенции и професио-
нални компетенции (Квалификационна характеристика).

За целите на настоящото изследване – разкриване на компетентностен 
модел на бъдещия учител по музика – се приема следната структура на компе-
тентността:

Професионални 
компетентности 

Личностни 
компетентности 
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Фундамент, своеобразен „ключ“ за вратата на предметно-съдържателната  и 
специализираната страна на проблематиката са т. нар. ключови компетентности.  

Ключовите компетентности във формата на знания, умения и нагласи, подходящи за всеки 
контекст, са основни за всеки човек в общество, основано на знанието [europa.eu]. Те осигуряват 
добавена стойност за пазара на труда, социално сближаване и активна гражданска позиция, като 
предлагат гъвкавост и адаптивност, удовлетвореност и мотивация. Тъй като те трябва да бъдат 
придобити от всички, тази препоръка предлага референтен инструмент за Европейския съюз, за да 
гарантират, че тези ключови компетентности са напълно интегрирани в стратегиите и 
инфраструктурите, особено в контекста на ученето през целия живот. Те трябва да служат, според 
мнението на съвета на Европа, като основни критерии за качество на образованието. Носят 
надпредметен характер, формират се основно в средното образование, развиват се в следващ етап 
и служат за фундамент на компетенциите с професионална насоченост, определят формирането на 
професионалната компетентност на подготвяния във ВУЗ специалист. Ключовите компетентности 

Видове компетентност 

Ключови 
компетентности 

Базови 
компетентности 

Специални 
компетентности 

Фиг. №1. Основни видове компетентности на бъдещия учител по музика

Фундамент, своеобразен „ключ“ за вратата на предметно-съдържател-
ната и специализираната страна на проблематиката са т. нар. ключови ком-
петентности.

Ключовите компетентности във формата на знания, умения и нагласи, 
подходящи за всеки контекст, са основни за всеки човек в общество, основано 
на знанието [europa.eu]. Те осигуряват добавена стойност за пазара на труда, 
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социално сближаване и активна гражданска позиция, като предлагат гъвка-
вост и адаптивност, удовлетвореност и мотивация. Тъй като те трябва да бъ-
дат придобити от всички, тази препоръка предлага референтен инструмент 
за Европейския съюз, за да гарантират, че тези ключови компетентности са 
напълно интегрирани в стратегиите и инфраструктурите, особено в контекста 
на ученето през целия живот. Те трябва да служат, според мнението на съвета 
на Европа, като основни критерии за качество на образованието. Носят на-
дпредметен характер, формират се основно в средното образование, развиват 
се в следващ етап и служат за фундамент на компетенциите с професионална 
насоченост, определят формирането на професионалната компетентност на 
подготвяния във ВУЗ специалист. Ключовите компетентности трябва да бъдат 
придобивани и развивани от  младите хора в образованието и обучението им, 
за да бъдат подготвени за живота на възрастните, особено за трудовия живот, 
като в същото време се дава основа и за по-нататъшно обучение, самообразо-
вание, саморазвитие.

Съществуват различни експертни опити за класификацията им.
На симпозиум „Ключови компетенции за Европа“ през 1996 г. се опре-

делят пет компетенции: политически и социални, междукултурни, комуника-
тивни, социално-информационни, персонални.

В. Хутмахер през 1997 г. аргументира, че основните (ключови) компе-
тенции могат да бъдат само две – да се пише и да се мисли; или да бъдат се-
дем – учене, изследване, общуване, коопериране и взаимодействие, мислене, 
умение да се доведе до край работата, адаптиране към себе си и приемането си 
[Hutmacher 1997].

По препоръката на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 
2005 г. (за обхват и съдържание на ключовите компетенции за учене през це-
лия живот), структурата включва осем основни компетенции: комуникация 
на майчин език, общуване на чужди езици, математически компетенции и ос-
новни компетенции в областта на науката и дигитални компетенции, умения 
за учене, социални компетенции, предприемачески компетенции, културна 
осъзнатост и творчество – оценка на значението на творческото изразяване 
на идеи, опит и емоции (в музика, сценични изкуства, литература и визуални 
изкуства).

Националната стратегия за учене през целия живот приема дословно 
тази класификация.

Студентът – бъдещ музикален педагог – трябва да притежава следните 
характерни за професията ключови компетентности: комуникативна, диги-
тална, социална, образователна. Разкриването им задължително се свързва и 
с двумодалната им връзка с овладяваната професия, т.е. те са и ключови, и 
специални поради спецификата на предметната сфера – музика.

Професионалната компетентност на бъдещия музикален педагог отра-
зява успешно действие на основата на знания, умения, практически опит при 
решаване на учебно-професионални задачи.

За компетентностите на съвременния педагог-музикант
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Професионалната компетентност има отношение към функционалните 

(служебните) аспекти на конкретното работно място, в определена професио-
нална дейност. Това е обща способност на човека да изпълнява определена 
дейност в съответствие с приети и наложени стандарти; мрежа от знания, 
сбор от способности и убеждения на личността, които се проявяват вариатив-
но [Милков 2012:62].

Дефинира се като интегрална характеристика на личността на под-
готвяния специалист, отразяваща възможността му да решава професионал-
ни проблеми и типични професионални задачи, възникващи в ситуации на 
основни музикално-педагогически дейности, с използването на специални 
знания, умения, професионален опит, при наличието на личностни качества, 
мотивация, ценности.

Професионалното обучение се разглежда като формиране на основи-
те на бъдещата професионална компетентност. Компетентностният модел на 
обучение може да се представи в четири етапа [Дружилов 2005]. При първия 
етап – безсъзнателна некомпетентност – у студентите не са налице необхо-
димите знания, умения, навици; те не знаят за тяхното отсъствие или въобще 
за възможните изисквания за успешна учебно-професионална дейност. Само-
оценката в този етап е „Аз не знам какво не знам“. Преходът към втория етап 
се характеризира с осъзнаване на недостатъчността на своите знания, умения, 
навици, необходими за определена дейност – съзнателна некомпетентност. 
Възможни са два изхода: конструктивен – проявява се личностна и профе-
сионална активност, повишава се мотивацията; деструктивен – социална па-
сивност, неувереност, дискомфорт, тревожност. Характерната професионална 
рефлексия в този етап е „Аз знам какво не знам“. Третият етап е етап на 
осъзната компетентност – студентът знае какво влиза в структурата и съ-
държанието на професионалните знания, умения, навици и може ефективно 
да ги използва. Характерна е самооценката „Аз знам какво знам“. Безсъзнател-
на компетентност е четвъртият етап – професионалните знания, умения, 
навици са напълно интегрирани в поведението, в дейността на студента; про-
фесионализмът е част от неговата личност. Това е своеобразно ниво на май-
сторство. Но именно тук е голяма опасността от професионална деформация.

Степента на осъзнаване на професионалната компетентност дава осно-
вание за извеждане на нива на индивидуалния професионализъм на бъдещите 
музикални педагози.

Нива на професионализъм Нива на професионална компетентност

Оптимално
(перспективно)

9 Съзнателна компетентност
(Аз знам какво знам)

8 Съзнателна некомпетентност
(Аз знам какво не знам)

7 Безсъзнателна некомпетентност
(Аз не знам какво не знам)
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Основно
(номинално)

6 Съзнателна компетентност
(Аз знам какво знам)

5 Съзнателна некомпетентност
(Аз знам какво не знам) 

4 Безсъзнателна некомпетентност
(Аз не знам какво не знам)

Потенциално
(учебно)

3 Съзнателна компетентност
(Аз знам какво знам)

2 Съзнателна некомпетентност
(Аз знам какво не знам)

1 Безсъзнателна некомпетентност
(Аз не знам какво не знам)

Таблица №1: Съпоставяне на нива на професионализъм  
с формирани компетентности

В структурата на базовите компетентности на бъдещия музикален пе-
дагог могат да се обособят три основни аспекта:

1. възможности за решаване на задачи, свързани с изучаването и разви-
тието на обучаваните – деца, ученици;

2. възможности за решаване на задачи, свързани със създаване на усло-
вия за успешно педагогическо взаимодействие в учебна и извънучеб-
на музикално-педагогическа дейност;

3. възможности за решаване на задачи, свързани с организация и осъ-
ществяване на диалог, взаимодействие с възможни партньори в учебно-
възпитателния процес и среда (индивидуални, групови, колективни).

Структурата на базовите компетентности включва три взаимосвързани 
елемента: педагогически, психологически, методически. В повечето случаи из-
следователите ги обобщават в професионално-педагогическа компетентност.

В настоящото изследване се предлага структура от две основни сфери – 
психолого-педагогически компонент и методически компонент. Характерис-
тиките им се извеждат на основа на квалификационен стандарт на завърш-
ващите ОКС „бакалавър“ в Шуменския университет „Епископ Константин 
Преславски“ [Квалификационна характеристика].

Психолого-педагогическият компонент включва:
1. знания за:
• съвременните теории в психология на способностите, психология на 

музикалните дейности, разкриващи психологическите механизми на 
взаимодействието „човек – музикално изкуство“ и възрастовите особе-
ности на музикалното развитие в предучилищна и училищна възраст;

• организационните форми и съвременните дидактически технологии 
за качествено осъществяване на музикално-образователния процес;

• психодиагностиката на музикалността, музикалното развитие и му-
зикалната възпитаност, психодиагностичните методи за проследява-
не на степента на тяхното развитие и сформираност;

За компетентностите на съвременния педагог-музикант
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2. възможности за:
• прилагане и трансфер на психолого-педагогически знания при взема-

не на решения в различни музикално-педагогически ситуации;
• осъзнаване на мястото на учителя в учебния процес за приобщаване 

на обучаваните към богатството на музикалното изкуство и за създа-
ване на отношение към него;

• анализиране, мотивиране, оценяване на собствената си музикално-
педагогическа работа;

• предлагане на решения, отчитайки конкретни условия за музикално-
педагогическа работа;

• провеждане на оценяване на музикалните възможности на обучава-
ните, обработване и анализиране на резултатите от извършен кон-
трол;

• участие в научно-приложни изследвания, научни и творчески форуми.
3. личностен компонент:
• критичност на мисленето, способност за критична оценка и самоо-

ценка на педагогически ситуации;
• аналитически способности, готовност за анализ на педагогичеески 

задачи;
• емпатия;
• способност за идентификация;
• рефлексивност;
• емоционално-волева саморегулация;
• интуиция;
• креативност.
Методическият компонент (методическо обезпечаване на процеса на 

професионализация) се характеризира със:
1. знания за:
• актуални тенденции и перспективи за развитие на българската об-

разователна система, държавни образователни изисквания за учебно 
съдържание по музика, съдържание на учебни програми по музика в 
детската градина и училище;

• съвременни методи на обучение, форми на работа в урочната и извъ-
нурочна дейност по музика, средства за осъществяването им;

2. възможности за:
• планиране, организиране, анализиране и управляване на музикал-

но-образователна и възпитателна дейност с деца и ученици от всич-
ки степени на средното училище, както и музикално-художествена и 
творческа дейност в различни форми;

• претворяване на програмите за обучение по музика, съобразно сте-
пента на развитие и равнището на образованост на деца и ученици;

• подбор на средства и методи на обучение така, че да поддържат опти-
мална активност и емоционален комфорт у обучаваните.
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Структурата и съдържанието на специалната професионалната ком-

петентност на учителя по музика се определя от спецификата на неговата про-
фесионална дейност и има свои особености, които се определят от художест-
вено-творческата ѝ същност и се проявяват на всички етапи от професионал-
ната му подготовка. Определя се от необходимостта от тясна взаимовръзка 
между модални елементи, влизащи в понятието „учител“ и „музикант“.

В настоящото изследване се предлага четириструктурен модел на специ-
алните професионални компетентности, но без педагогическите – те се аргу-
ментират в базовите професионални компетентности.

 осъзнаване на мястото на учителя в учебния процес за приобщаване на обучаваните към 
богатството на музикалното изкуство и за създаване на отношение към него; 

 анализиране, мотивиране, оценяване на собствената си музикално-педагогическа 
работа; 

 предлагане на решения, отчитайки конкретни условия за музикално-педагогическа 
работа; 

 провеждане на оценяване на музикалните възможности на обучаваните, обработване и 
анализиране на резултатите от извършен контрол; 

 участие в научно-приложни изследвания, научни и творчески форуми. 
3. личностен компонент: 
 критичност на мисленето, способност за критична оценка и самооценка на 

педагогически ситуации; 
 аналитически способности, готовност за анализ на педагогичеески задачи; 
 емпатия; 
 способност за идентификация; 
 рефлексивност; 
 емоционално-волева саморегулация; 
 интуиция; 
 креативност. 
Методическият компонент (методическо обезпечаване на процеса на професионализация) 

се характеризира със: 
1. знания за: 
 актуални тенденции и перспективи за развитие на българската образователна система, 

държавни образователни изисквания за учебно съдържание по музика, съдържание на учебни 
програми по музика в детската градина и училище; 

 съвременни методи на обучение, форми на работа в урочната и извънурочна дейност по 
музика, средства за осъществяването им; 

2. възможности за: 
 планиране, организиране, анализиране и управляване на музикално-образователна и 

възпитателна дейност с деца и ученици от всички степени на средното училище, както и 
музикално-художествена и творческа дейност в различни форми; 

 претворяване на програмите за обучение по музика, съобразно степента на развитие и 
равнището на образованост на деца и ученици; 

 подбор на средства и методи на обучение така, че да поддържат оптимална активност и 
емоционален комфорт у обучаваните. 

Структурата и съдържанието на специалната професионалната компетентност на учителя 
по музика се определя от спецификата на неговата професионална дейност и има свои особености, 
които се определят от художествено-творческата й същност и се проявяват на всички етапи от 
професионалната му подготовка. Определя се от необходимостта от тясна взаимовръзка между 
модални елементи, влизащи в понятието „учител” и „музикант”.  

В настоящото изследване се предлага четириструктурен модел на специалните 
професионални компетентности, но без педагогическите – те се аргументират в базовите 
професионални компетентности.  
 
 
 
 
 
 
 

Фигура №2: Структура на специалната професионална компетентност на учителя по 
музика 

Компетентността на бъдещия музикален педагог включва и наличие на обективна представа 
за себе си и адекватна самооценка, мотивация за музикално-педагогическа дейност, висока степен 

Фигура №2: Структура на специалната професионална компетентност  
на учителя по музика

Компетентността на бъдещия музикален педагог включва и наличие на 
обективна представа за себе си и адекватна самооценка, мотивация за музикал-
но-педагогическа дейност, висока степен на професионална идентичност, на-
бор от личностни качества – високо ниво на професионално самоопределение.

Характеристиката на всички елементи на компетентността на учителя 
по музика са обект на друго изследване.
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ПРОУЧВАНЕ ПРОЯВИТЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ  
И НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩНИЯ И КЛУБЕН СПОРТ
Георги Колев, Надежда Йорданова, Теодора Симеонова,  
Чавдар Стойчев, Пенка Кожухарова, Пламен Петков

STUDY ON DISCRIMINATION AND VIOLENCE  
IN SCHOOL AND CLUB SPORT

Georgy Kolev, Nadejda Yordanova, Teodora Simeonova,  
Chavdar Stoychev, Penka Kojuharova, Plamen Petkov

ABSTRACT: This report summarizes the views of experts from the Regional In-
spectorate of the Ministry of Education in Northeast Bulgaria in physical educa-
tion regarding the observed discrimination and opportunities for prevention of 
these negative phenomena. Policies, strategies, plans and programs to prevent 
violence in mass sport in schools and sport clubs are discussed. Recommenda-
tions for cooperation between the institutions in the prevention and dealing with 
incidents of discrimination are displayed.
KEYWORDS: discrimination, school, sports, sports club

Изследването е във връзка с работата по проект No: 557109-EPP-1-2014-
1-EL-SPO-SCP: „Иновативни учебни ресурси за насърчаване на равно 
участие в масовия спорт и превенция на дискриминацията, расизма и 
насилието“. Този проект е с подкрепата на Европейската комисия. Тази 
публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от 
Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на 
съдържащата се в нея информация.

Въведение
Независимо, че живеем в един мултикултурен свят, в който всеки има 

гарантирано право на свобода на изразяване и на самоопределение, не рядко, 
ставаме свидетели на случаи на расизъм и дискриминация в професионалния 
спорт – явление, което насърчава нетърпимост, а понякога дори и насилие [9], 
[7]. Тъй като днес, спортът е неразделна част от нашето общество, въздействи-
ето на подобни инциденти върху подрастващите, за които професионалните 
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спортисти са пример за подражание е значимо. За справяне с този проблем, 
на нивото на професионалния спорт, са приети строги правила и санкции за 
спортисти и фенове, които са нарушители, но не по-малко важно е, да се обър-
не внимание на този проблем на по-ранен етап, при проявите на насилие и 
дискриминация в масовия спорт в училищата и спортните клубове [1], [5], [6].

С разработването и прилагането на нови подходи за справяне с насили-
ето, расизма и нетолерантността, обществото променя нагласите на младите 
хора да считат това поведение за приемливо [4], [2]. Ако проявите на расизъм 
и дискриминацията са възпрепятствани в ранна възраст, е много вероятно, те 
да не се проявят по-късно. Подходяща среда, да се постигне това, е училището 
и аматьорските спортни клубове, които традиционно са основната форма за 
участие на децата в организирания спорт.

Според Националната програма за развитието на физическото възпи-
тание и спорт в Република България за периода 2012-2022 година приоритет е 
физическото възпитание и спорт за учащите. През последните години убеди-
телно се доказва, че тази подсистема заема централно място в съвременните 
системи за физическо възпитание и спорт. Нейната водеща роля се определя 
от широкия обхват на занимаващите се, най- благоприятната възраст за фор-
миращото въздействие на физическите упражнения и спорта и комплексните 
условия за провеждането на ефективен учебно – възпитателен и тренировъ-
чен процес [8].

Посочени са приоритетни задачи, сред които с важно значение за пре-
венция на насилието и дискриминацията са: оптимизиране на двигателния 
режим в училищните заведения, като неразделна част от интелектуалното и 
емоционалното развитие и възпитание на децата, със средствата и формите на 
богата и емоционално наситена програма от физически упражнения и игри; 
актуализиране на учебните програми, като се отчита здравният статус на уче-
ниците, интереси и предпочитания към даден спорт и дисциплина; внасяне на 
промени в организацията и съдържанието на извънкласната и извънучилищ-
на тренировъчна и състезателна дейност, като изключително важен фактор за 
пълноценно използване на свободното време и ефективно средство срещу на-
силието, наркоманията, детската престъпност и други социални деформации; 
да се разшири обхвата от организационни форми за спортуване в извънклас-
ните и извънучилищните звена на спортно обучение и училищните спортни 
секции и клубове, като се осигурява тяхното финансиране; да бъде възстано-
вен Националния спортен календар на извънучилищните звена, занимаващи 
се със спорт; създаване на общински спортни структури, отговарящи за раз-
витието на масовия спорт, ползвайки опита на УСШ [8].

За повечето деца спортът е източник на развитие, забавление и форма за 
общуване, в този контекст, професионалната подкрепа и отношението на учи-
телите по физическо възпитание и спорт оказват значимо влияние в живота 
им. Подобна е ситуацията и в спортни клубове, където треньорите осигуряват 
квалифицирани дейности за младите спортисти и по този начин, представля-

Проучване проявите на дискриминация и насилие в училищния и клубен спорт
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ват жизненоважни модели за подражание у децата. За да могат учителите и 
треньорите да предотвратяват проявите на нетолерантност, насилие и раси-
зъм, е важно, да бъдат в състояние да разпознават техните знаци и да при-
тежават умения и инструменти за превенция и управление на инциденти на 
нетърпимост и насилие.

Това предполага учителите по физическо възпитание и спорт и тре-
ньорите да имат актуална информация за основните проблеми, свързани с 
дискриминацията, расизма и насилието, да познават подходи за превенция 
на тези явления и да им бъдат предоставени образователни инструменти за 
прилагане и интегриране на тези подходи в ежедневните училищни и клубни 
спортни дейности.

Методика
За да бъдат разкрити зависимости между проявите на насилие, расизъм 

и дискриминация в масовия спорт в училище и спортни клубове и рисковите 
и предпазващите условия и фактори в периода май – юни 2015 г. е проведено 
проучване с учители, треньори по физическо възпитание и спорт, ключови 
експерти, политици и др. заинтересовани страни в областта на масовия спорт.

Целта на проучването е да се изяснят различните контексти и специ-
фични характеристики в проявите на насилие, расизъм и дискриминация в 
масовия спорт в училищата и спортните клубове и описания опит в Европа. 
Да се идентифицират добри практики и новаторски подходи, прилагани или 
тествани на регионално, национално и международно ниво, които ще помог-
нат на заинтересованите страни да се справят ефективно с насилието, расизма 
и липсата на толерантност.

Задачи:
1. Проучване на актуалното състояние на местно, регионално, нацио-

нално и европейско ниво на проявите на насилие и дискриминация в масовия 
спорт в училище, по проблемни аспекти и нужди при справяне с инциденти 
по отношение на насилието, расизма и дискриминацията;

2. Анализ на политиките на ЕС, националните, регионалните и местни-
те правни рамки, стратегии и планове. Проучване на нуждите, проблемите и 
ефективността на системата за превенция;

3. Идентифициране на добри практики, свързани с политики, програми, 
проекти, инициативи, кампании и др., насочени към справяне с насилието, 
дискриминацията и расизма в масовия спорт.

4. Въз основа на констатираните потребности и нужди на учителите и 
треньорите, да бъдат определени тематичните области, по които да бъде раз-
работена методология за обучение и квалификация на специалистите и техно-
логия за обмен на добри практики.

За оценка на актуалното състояние на проявите на насилие и дискрими-
нация в масовия спорт в училище и в спортни клубове е проведено анкетно 
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проучване с учители, треньори и педагогически специалисти в училищата и 
спортните клубове и интервюта с експерти в областта на спорта. Използвани 
са вторични данни, проучвания във фокус-групи, деск-анализи с цел да се от-
говори на нуждите на заинтересованите страни и да се определят силните и 
слабите страни на проблема.

В настоящия доклад са представени резултати от проведени интервюта 
с експерти по физическо възпитание и спорт към РИО на МОН от гр. Шумен, 
гр. Търговище, гр. Силистра и гр. Разград и експерт Дирекция Образование, 
младежки дейности и спорт към община Шумен.

Целта на интервюто е да бъде систематизирана информация, свързана 
с политики, стратегии, добри практики и проблемни аспекти на местно ниво, 
свързани с прояви на насилие и дискриминация в масовия спорт в училище и 
спортни клубове.

Интервюто е структурирано и проведено чрез анкетна карта.
Въпросите са свързани със следните критерии:
• Политики, стратегии, планове и програми за превенция на насилието 

и дискриминацията в масовия спорт в училище и спортни клубове;
• Състояние на проявите на насилие, расизъм и дискриминация в ма-

совия спорт в училище и в спортни клубове: равнище и проявление 
на насилието и дискриминацията; рискови и предпазващи условия и 
фактори;

• Добри практики, свързани с политики, програми, дейности, събития, 
форуми, инициативи, партньорства и др.;

• Професионална квалификация на педагогическите специалисти и 
експертите за превенция на насилието, расизма и дискриминацията в 
масовия спорт;

• Устойчивост и разпространение на информацията, механизъм за 
междуинституционално взаимодействие при превенция и управле-
ние на инциденти, бази от данни.

Анализ на резултатите
Обобщавайки мненията, изложени в картите на експертите, относно 

актуалните политики, стратегии и програми, свързани с превенция на дис-
криминацията в масовия спорт в училище и спортни клубове в наблюдава-
ните региони, всички се позовават на Закона за народната просвета, Закона 
за физическото възпитание и спорта; Правилника за приложение на Закона за 
физическото възпитание и спорта; Национална стратегия за развитие на фи-
зическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022г; Национална 
програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г.

Към тези документи, от областта на спорта, могат да бъдат добавени 
„Националната програма за развитие на училищното образование и предучи-
лищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.)“, Стратегията за интеграция 

Проучване проявите на дискриминация и насилие в училищния и клубен спорт



1050
на децата и учениците от етническите малцинства”, “Националната стратегия 
за детето (2008-2018)”, “Национална програма за гарантиране на правата на 
децата с увреждания”, “Национален план за превенция на насилието над деца 
2012 – 2014 г”.

Като особено ефективни за превенция на насилието и дискриминация-
та в масовия спорт са посочени програми на Министерството на физическото 
възпитание и спорта, които се реализират през свободното от училищни часо-
ве време, като: „Научи се да плуваш“, „Научи се да караш ски“, „Спорт за деца 
от детските градини“ с включени деца от различен етнос.

Състояние на проявите на насилие, расизъм и дискриминация в масовия 
спорт в училище и в спортни клубове. Общо е мнението на експертите за по-
чести прояви на насилие сред учениците и спортистите и по-ниски нива на 
прояви на дискриминация. Това може да бъде свързано с факта, че случаите 
на психическо насилие, тормоз, проявите на дискриминация, не винаги се раз-
познавате от учителите и треньорите, а в други случаи, остават скрити, поради 
омаловажаване на тези прояви от съучениците и връстниците.

Специалистите от проучените общини считат, че основните проблеми, 
свързани с превенцията на насилието и дискриминацията в масовия спорт в 
училищата и спортните клубове са: лошо и агресивно домашното възпитание; 
подмяна на ценностната система; липса на информация за прояви, свързани 
с дискриминация; апатията и безразличие на обществото към подобни нега-
тивни явления; не добра нормативна уредба по проблемите; лоша комуника-
ция между родители и институции, недостатъчна теоретическа и практическа 
подготовка и компетенции на специалистите, които работят в системата на 
образованието, свързано със спортна дейност и в спортни клубове.

Единодушно е мнението на интервюираните, че в много голяма степен 
семейството, училището, приятелите, социокултурната среда са рискови за 
проявите на насилие и дискриминация в училищата и спортните клубове.

Експертите се обединяват в посочване на добри практики, свързани с 
превенция на насилието и дискриминацията в масовия спорт в училищата и 
спортните клубове към ежегодно реализиране на Програмите на Министер-
ството на младежта и спорта „Спорт за децата в свободното време“; „Научи се 
да плуваш “; „Програма за развитие на детския футбол“ ; „Научи се да караш 
ски“; „Спорт за деца и младежи с увреждания и деца в риск“; „Спорт за децата 
от детските градини“ и „Развитието на спорта за учащи“.

Важно значение имат и проектните дейности в областта на спорта, реа-
лизирани чрез програма „Младежта в действие“ на ЕС, Структурните фондове 
на ЕС, Програма „Учене през целия живот“, Програмата за интегриране на де-
цата и учениците от етническите малцинства към МОН., Програмата „Въвеж-
дането на интеркултурно образование и образователната интеграция на ром-
ските деца“ към Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.

Оценявайки ефективността на взаимодействието между институци-
ите при превенция и справяне с инциденти, свързани с насилието в масовия 
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спорт в училищата и спортните клубове респондентите коментират, че са съз-
дадени и функционират:

• Национален съвет за закрила на детето към Министерски съвет с пред-
ставители на всички институции и Национално представени НПО;

• Междуведомствена експертна работна група „Превенция на насили-
ето и злоупотребата с деца“ към Националния съвет за закрила на 
детето, с представители на всички институции и Национално пред-
ставени НПО;

• Предвидени са мерки за превенция на дискриминацията и насилието 
в Национална програма закрила на детето.

• Национален план за превенция на насилието над деца.
Налице е добро взаимодействие между институциите, свързани с на-

силието в учебните заведения и спортните клубове. Съществуват комисии за 
борба с противообществените прояви в училищата и общинските поделения 
на РИО на МОН, МВР, Агенция за защита правата на децата и други.

Ефективността на взаимодействието между институциите при превен-
ция и справяне с инциденти, свързани с дискриминацията в Североизточния 
регион, експертите оценяват като добра. Институциите в тази области реаги-
рат бързо и адекватно при проблемите с дискриминацията в училище и спорт-
ни клубове.

Заключение
В контекста на казаното по-горе и обобщавайки мнението на интервю-

ираните експерти се извежда необходимост от допълнителна квалификация 
на педагогическите специалисти и треньори за разпознаване, превенция и 
управление на случаи, свързани с дискриминацията и насилието в масовия 
спорт в училището и спортните клубове. Необходимо е да се извършва пе-
риодичен мониторинг и развитие на политиките, програмите и системата за 
превенция на насилието и дискриминацията в масовия спорт. Да се апробират 
програми и добри практики, за взаимодействие с родителите, за партньорство 
с институции и организации по проблеми, свързани с насилието и дискрими-
нацията в спорта. Посочена е необходимостта от реализиране на програма за 
квалификация на педагогически специалисти и обща платформа, където мо-
гат да споделят своя опит и мнения по темата, да използват и обогатяват обра-
зователните методи и техники, да прилагат и интегрират иновативни подходи 
в ежедневните училищни и клубни спортни дейности.

Проучване проявите на дискриминация и насилие в училищния и клубен спорт



1052

References
1. Council Framework Decision 2008/913/JHA on Combating Certain Forms and 

Expressions of Racism and Xenophobia by Means of Criminal Law and tosupport activities 
targeted at fighting against these phenomena. Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008F0913 (27.06.2015).

2. Conclusions of the Nice European Council of 7 to 9 December 2000, Annex IV, 
Declaration on the specific characteristics of sport and its social function in Europe. Available 
at: http://www.europarl.europa.eu/summits/nice2_en.htm (27.06.2015).

3. Council of Europe, Appendix to Recommendation No. R (92) 13 European Sports 
Charter, 24 September 1992). Available at:https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=206451.

4. Council of Europe, Recommendation No. R (92) 14 REV of the Committee of 
Ministers to Member States on the revised Code of Sports Ethics. Available at: https://www.
coe.int/t/dg4/epas/resources/texts/Rec%2892%2914rev_en.pdf (27.06.2015).

5. Council of Europe, Resolution on preventing racism, xenophobia and intolerance in 
sport (N0 4/2000). Most recently, in September 2010. Available at: http://www.coe.int/t/dg4/
sport/Resources/Ref_Text_Violence_en.asp (27.06.2015).

6. European Commission (2007) White Paper on Sport, COM (2007) 391 fi nal, 
Brussels, 11 July 2007, Available at: http://ec.europa.eu/sport/white-paper/whitepaper104_
en.htm. (27.06.2015).

7. European Parliament (14 March 2006) Declaration on Tackling Racism in Football, 
P6_TA(2006)0080. Available at: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0080+0+DOC+XML+V0//EN (27.06.2015).

8. Nacionalna strategiya za razvitir na fizicheskoto vazpitanie i sporta v Republika 
Bulgariya 2012–2022.

9. Racism, ethnic discrimination and exclusion of migrants and minorities in sport: 
comparative overview of the situation in the European Union (2010) Available at: http://fra.
europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm (27.06.2015).

10. Zakon za fizicheskoto vazpitanie i sporta. Obn. DV. br. 58 ot 9 uli 1996 г., izm i dop. 
DV.21 ot 8 mart 2014 (27.06.2015).

Г. Колев, Н. Йорданова, Т. Симеонова, Ч. Стойчев, П. Кожухарова, Пл. Петков



1053

МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ПРИЛАГАНЕТО  
НА ПРИНЦИПА ЗА РАВЕНСТВО НА ПОЛОВЕТЕ  

И ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА
Георги Колев, Пенка Кожухарова, Надежда Йорданова, 
Теодора Симеонова, Чавдар Стойчев, Пламен Петков

MONITORING OF THE IMPLEMENTATION  
OF THE GENDER EQUALITY PRINCIPLES  
AND PREVENTION OF DISCRIMINATION

Georgy Kolev, Penka Kojuharova, Nadejda Yordanova,  
Teodora Simeonova, Chavdar Stoychev, Plamen Petkov

ABSTRACT: The report analyzes key issues related to the application of the prin-
ciple of gender equality and prevention of discrimination in international and 
national regulations. Guidelines for application of the principle in the implemen-
tation of policies and practices in education and social sphere are indicated. A 
model for monitoring and interaction between educational institutions and local 
governments in the implementation of this horizontal principle are presented.
KEYWORDS: prevention of discrimination, gender equality, monitoring, method 
of social inclusion

Изследването е във връзка с работата по проект No: 557109-EPP-1-2014-
1-EL-SPO-SCP: „Иновативни учебни ресурси за насърчаване на равно 
участие в масовия спорт и превенция на дискриминацията, расизма и 
насилието“. Този проект е с подкрепата на Европейската комисия. Тази 
публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от 
Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на 
съдържащата се в нея информация.

Изграждането на равноправно общество, осигуряващо равни възмож-
ности на неговите членове, независимо от пол, раса, етнос, социален произход 
във всички сфери на обществения живот, предполага едновременно полага-
нето на усилия за популяризиране на равенството, прилагането на специфич-
ни мерки за превенция на социалното изключване и мобилизиране на всички 
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общи политики, като на всеки етап от изпълнението им се отчита възможният 
ефект, който могат да имат.

Мониторингът и оценката на тези политики в обществения живот би 
следвало да включва специален фокус и върху равенството в по-широкия му 
смисъл – по отношение на лицата в неравностойно положение, включително 
хората с увреждания, възрастните хора, децата в риск, дългосрочно безработ-
ните и др.. При реализиране на мониторинга е необходимо, както отчитане на 
нормативните документи, така и осигуряване на по-широко гражданско учас-
тие. В настоящия доклад, ще бъдат представени основни нормативни доку-
менти, свързани с превенция на дискриминацията в международен и нацио-
нален аспект и модел за наблюдение върху спазване на принципа.

Съществува единна европейска система от норми, свързани с недискри-
минацията, която се основава предимно на нормативната уредба в системата 
на Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи 
(ЕКЗПЧОС) и на правото на Европейския съюз. Тези две нормативни уредби 
по отношение на дискриминацията имат различен произход, свързан с пери-
ода на възникването им и с причините за създаването им.

1. Принципът за равенство на половете и превенция на 
дискриминацията в в нормативната уредба на Европейския съюз
Формиран след Втората световна война Съветът на Европа (СЕ) е междуп-

равителствена организация (МПО), насочена към насърчаване на икономиката, 
правовата държава, демокрацията, правата на човека и социалното развитие.1

С оглед изпълнението на тези цели, държавите-членки на Съвета на Ев-
ропа (СЕ) приемат в Рим на 04.11.1950 г. Европейска конвенция за защита 
правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС), която е първият от съ-
временните международни договори в областта на правата на човека, съставе-
ни въз основа на Всеобщата декларация за правата на човека на Организация-
та на обединените нации (ООН).

Забраната за дискриминация е заложана в чл. 14 на ЕКЗПЧОС съгласно 
който: “Упражняването на правата и свободите, изложени в конвенцията след-
ва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на пол, раса, цвят 
на кожата, език, религия, политически и други убеждения, национален или 
социален произход принадлежност към етническо малцинство, имущество, 
рождение или друг някакъв признак”.2 Конвенцията въвежда правно задълже-
ние за страните да гарантират на всички лица под тяхната юрисдикция (а не 
само на своите граждани) зачитането на определени права на човека. Прила-
гането на ЕКЗПЧОС се контролира от Европейския съд по правата на човека.

1 вж. Преамбюл и член 1 от Статута на Съвета на Европа. Достъпен на: http://
conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/Bulgarian/001-Bulgarian.pdf (12.03.2015)

2 Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Дос-
тъпна на:  http://www.ombudsman.bg/regulations/human-rights-convention (12.03.2012)

Г. Колев, П. Кожухарова, Н. Йорданова, Т. Симеонова, Ч. Стойчев, Пл. Петков
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Протокол №12 (от 2000 г.) разширява обхвата на забраната от дискри-

минация, като гарантира равно третиране при упражняване на всички права 
(включително правата, гарантирани от националното право).3

Допълнителна защита от дискриминация предоставят:
• Рамковата конвенция за защита на националните малцинства;
• Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора;
• Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи;
• В протокола към конвенцията на Съвета на Европа за престъпления 

в киберпространството е предвидена и защита срещу насърчаването 
на дискриминация.

Принципът на недискриминация е общ принцип в правото на Европей-
ския Съюз. Наред с това той е упоменат изрично в редица конкретни текстове 
на Договорите на съюза.

В първоначалния си вариант договорите на Европейските общности не 
засягат въпроса за правата на човека или тяхната защита. Причината за това е 
разбирането, че създаването на зона за свободна търговия в Европа, не може 
да има последици, свързани с правата на човека. Но в резултат на Европей-
ската съдебна практика по дела, свързани с нарушение на правата на чове-
ка, произтичащи от правото на Общността, Съдът на европейската общност 
(СЕО, сега Съд на ЕС), разработва норми, известни като „общи принципи” и 
хоризонтални политики на правото на Общността. Според чл. 6 и чл. 13 от 
Договора за Европейския Съюз (ДЕС), подписан от държавите – членки в Ма-
астрихт на 07.02.1992 г.,4 тези общи принципи отразяват съдържанието на 
нормите за защита правата на човека, съдържащи се в националните консти-
туции и в договорите за защита правата на човека, и по-конкретно ЕКЗПЧОС. 
СЕО е заявил, че ще гарантира съответствието на правото на Общността с 
тези принципи.

Европейската социална харта от 1996 г., гарантира правото на равни 
възможности и на равнопоставеност в областта на заетостта и професиите, 
защита от дискриминация, основана на пол.5

Въпреки, че правото на ЕС се развива в значителна степен, до 2000 г. 
правото срещу дискриминация се прилага само в областта на заетостта и об-
щественото осигуряване и обхваща само дискриминацията, основана на пол.

Съгласно член 13 от Договора на ЕС от Маастрихт, през 2000 г. ЕС при-
ема Стратегия за борба с дискриминацията, която включва следните три ос-
новни части:

3 Актуални данни за броя на държавите-членки на ЕС, които са ратифицира-
ли Протокол № 12 Достъпни на:www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.
asp?NT=177&CM=7&D (06.02.2012)

4 Договора за Европейския Съюз от Маастрихт на 07.02.1992 г. Достъпен на ад-
рес: http://eur lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT (12.03.2015)

5 Европейската социална харта от 1996 г . достъпна на адрес: www.eulaw.egov.bg/
DocumentDisplay.aspx?ID=12096. (12.03.2012)

Мониторинг върху прилагането на принципа за равенство на половете ...
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• Директива, установяваща общата рамка за равноправие в сферата на 

труда и професионалната заетост, въз основа на религия, вяра, ув-
реждане, възраст или сексуална ориентация (Директива на Съвета 
2000/ 78/ ЕС);6

• Директива за расово равенстнво, в областта на заетостта, за прилага-
не на принципа за равнопоставеност на лицата, независимо от расова 
или етническа принадлежност (Директива на Съвета 2000/ 43/ ЕС);7

• Програма за действие на Общността 2001 – 2006 (Решение 2000/ 750/ 
ЕС) за борба с дискриминацията въз основа на всички признаци, избро-
ени в чл. 13 от Договора за Европейския Съюз (с изключение на пола).

През декември 2000 г. ЕС и неговите страни-членки провъзгласяват 
Харта на основните права на ЕС.8

Хартата съдържа каталог на правата на човека, съставен при отчита-
не на правата, гарантирани от конституциите на държавните членки на ЕС 
и универсалните международни договори за защита правата на човека, като 
конвенцията на ООН за правата на детето, с коет осе разширява обхвата на 
признаците на дискриминация.

Хартата за основните права постановява в Член 21 (1), че: “Всяка дис-
криминация на основата на признаци като пол, раса, цвят на кожата, етни-
чески или социален произход, генетически белези, език, религия или вяра, 
политическо или друго мнение, принадлежност към национално малцинство, 
имущество, рождение, възраст или сексуална ориентация е забранена.”

Хартата, приета през 2000 г., представлява само „декларация”, въпреки 
че Европейската комисия посочва, че изготвяните от нея законодателни пред-
ложения съответстват на хартата.

С влизането в сила на Договора от Лисабон през 2009 г. статутът на 
хартата е променен и тя става правно задължителен документ. Поради това 
институциите на ЕС се задължават да я спазват. Държавите-членки също са 
длъжни да спазват хартата, но само когато прилагат право на ЕС в своите 
правни системи. Към хартата е договорен протокол по отношение на Чешката 
република, Полша и Обединеното кралство, в който това ограничение е по-
твърдено изрично.

Целта на защитата срещу дискриминация е да гарантира на всички лица 
равнопоставеност и   справедлива пeрспектива за достъп до възможностите 
в обществото. Дискриминация е налице, когато физическо лице е поставено в 
неблагоприятно положение на основание на „характеристика, предмет на за-
щита“, посочена в нормативните документи.

6 Директива на Съвета 2000/ 78/ ЕС. Достъпна на адрес:www.eulaw.egov.bg/
DocumentDisplay.aspx?ID=757

7 Директива на Съвета 2000/ 43/ ЕС. Достъпна :www.europarl.europa.eu/
meetdocs/..._/com_com(2014)0002_bg.pdf  (12.03.2015)

8 Харта на основните права на ЕС. Достъпна на:  www.europarl.europa.eu/
aboutparliament/bg/.../Human-rights. (12.03.2012)

Г. Колев, П. Кожухарова, Н. Йорданова, Т. Симеонова, Ч. Стойчев, Пл. Петков
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Дискриминацията се проявява в различни форми: пряка дискримина-

ция, непряка дискриминация, тормоз и подбуждане към дискриминация
Директивите (член 2) забраняват както пряката, така и непряката дискри-

минация на основание расов или етнически произход (Директива 2000/43/ЕО) и 
увреждания, религия или вероизповедание, възраст или сексуална ориентация 
(Директива 2000/78/ЕО), които заедно се наричат „защитени признаци“.

Пряка дискриминация. Определенията на понятието пряка дискрими-
нация, съдържащи се в ЕКЗПЧОС и правото на ЕС, са сходни. В член 2(2)(a) 
от Директивата за расовото равенство се посочва, че лицата, които са в сходно 
положение, следва да бъдат третирани по еднакъв начин, а не да са обект на 
по-неблагоприятно третиране единствено поради факта, че притежават опре-
делена характеристика, която е „предмет на защита“.

Непряка дискриминация. Както в правото на ЕС, така и в ЕКЗПЧОС 
се отчита, че дискриминация може да е налице не само в случаи на различно 
третиране на лица в сходно положение, но и в случаи на еднакво третиране 
на лица в различно положение -член 2(2)(b). В последната ситуация се говори 
за „непряка дискриминация“, защото се различава не третирането, а после-
диците от това третиране, които засягат по различен начин лица с различни 
характеристики.

Лицата, които са в различно положение, следва да бъдат третирани по 
различен начин, доколкото това е необходимо, за да могат тези лица да се въз-
ползват от определени въможности равнопоставено с другите.

Тормоз и подбуждане към дискриминация. Тормозът е вид дискрими-
нация, когато е налице нежелано поведение, свързано с някои от посочените 
признаци и се проявява под формата на словесно, несловесно или физическо 
насилие, което цели или води до накърняване на достойнството на дадено 
лице и създаване на застрашителна, враждебна, деградираща, унизителна или 
оскърбителна среда.

Наред с това във всички директиви срещу дискриминацията се посочва, 
че „подбуждането към дискриминация“ се счита за „дискриминация“.

2. Международни документи за превенция  
на дискриминацията, ратифициарни от Европейския съюз
Наред с регионалните механизми за защита правата на човека и превен-

ция на дискриминацията, действащи в ЕС, Северна и Южна Америка, Африка 
и Близкия изток, съществува значителна международна нормативна уредба в 
областта на правата на човека, създадена чрез механизмите на Организацията 
на обединените нации (ООН). Всички държави-членки на ЕС са страни по 
следните международни договори на ООН в областта на правата на човека, 
които съдържат забрана за дискриминация: Международна харта за правата 
на човека; Международен пакт за социални, икономически и културни права 
(МПИСКП); Международен пакт за граждански и политически права (МП-
ГПП). Основните нормативни документи, които са насочени пряко срещу дис-
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криминацията са: Международна конвенция за премахване на всички форми 
на расова дискриминация (МКПВФРД); Международна конвенция за предот-
вратяване и наказание на престъплението апартейд; Международна конвен-
ция против апартейда в спорта; Конвенция за недопускане на дискриминация 
(труд и заетост); Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на 
образованието; Конвенция за премахване на всички форми на дискримина-
ция по отношение на жените (КПВФОЖ). Като основни международни кон-
венсии, които съдържат насоки за превенция на дескриминацията, могат да 
бъдат посочени: Конвенция за правата на детето; Конвенция за политическите 
права на жените; Конвенция за правото на равно заплащане; Конвенция за 
статута на бежанците; Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания; 
Конвенция против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или 
унизително третиране или наказаниe.

Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образо-
ванието е насочена към достъпа до образование, равнището и качеството 
на обучение и към условията, при които се осъществява. Изразът „дискри-
минация“ в областта на образованието, обхваща всяко различие, изключение, 
ограничение или предпочитание, по приетите в международните документи 
признаци за дискриминация, което има за цел или резултат да унищожи или 
да наруши равенството в областта на образованието, достъпа до различните 
степени и видове образование, ограничаването на образованието до по-ниско 
равнище, създаването или запазване на отделни системи на образование или 
учебни заведения, за отделни групи или лица (освен в случаите, предвидени от 
разпоредбите на чл. 2 на Конвенцията), поставянето на дадено лице или група 
лица в положение, несъвместимо с човешкото достойнство.9

В Член 2 са посочени положения, които не се разглеждат като дискри-
минация от гледна точка на Член 1 на Конвенция, ако те се допускат в отделни 
държави и са свързани със създаването или запазването на отделни системи 
за образование или учебни заведения в следните аспекти: за учащите се от два-
та пола; при религиозни или езикови съображения и в случаите, когато тези 
учебни заведения имат за цел не изключването на каквато и да било група, а 
само допълване на възможностите за образование, предоставяни от държа-
вата. При всички горепосочени случаи учащите се трябва да имат равен и до-
броволен достъп до всички нива на образование. Качеството на обучение и 
условията, в които се осъществява трябва да съответстват на тези, които са 
осигурени за всички учащи се в образователната система.

9 Конвенция за борба срещу дискриминация в областта на образованието, Чл. 1. 
Достъпна на: http://www.bghelsinki.org/bg/biblioteka/zakonodatelstvo/mezhdunarodni-
dogovori/ (12.03.2015)

Г. Колев, П. Кожухарова, Н. Йорданова, Т. Симеонова, Ч. Стойчев, Пл. Петков



1059

3. Национална политика при приложение на принципа  
на равенство на половете и превенция на дискриминацията
Като член на Европейския съюз България е страна по ратифицираните 

нормативн идокументи за превенция на дискриминацията. Наред с това, този 
въпрос е уреден и в националната нормативна уредба. Според Конституцията 
на Република България равенството и недискриминацията са основни права 
на всеки гражданин:

Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и 
права.

(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви огра-
ничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа 
принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа 
принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.10

Националното законодателство разглежда въпроси, свързани с превен-
ция на дискриминацията – основно по два способа: квалифицирайки действи-
ята на дискриминация като административни нарушения – чрез Закона за за-
щита от дискриминация11, като по този начин се преследват деяния, имащи 
сравнително ниска степен на обществена опасност, Администратвно-проце-
суалният кодекс12 и Наказателния кодекс, съгласно който се преследват деяния 
обявени от законодателя за наказуеми по този ред и представляващи по-ви-
сока степен на обществена опасност. Наказателния кодекс на различни места 
третира проблемите с дикриминацията като деяние, в зависимост от това кои 
права се нарушават чрез дискриминация.13

Законът за защита срещу дискриминацията, в сила от 1 януари 2004 г., е 
изграден на основата на конституционния принцип за равнопоставеност пред 
закона и забрана на дискриминацията като го доразвива и въвежда механизми 
за практическото му приложение.

Една от целите на Закона за защита срещу дискриминацията е да га-
рантира равните възможности за участие на жените във всички области на 
обществения живот – забраната за дискриминация, предвидена в закона, се 
отнася до редица области, като трудова заетост, образование и обучение, здра-

10 Конституцията на Република България (Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991  г., в 
сила от 13.07.1991  г.) Достъпна на: http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.
pl?g=&n=4&p=0034&s=001

11 Законът за защита срещу дискриминацията (Обнародван в Държавен вест-
ник, бр. 86 от 30.09.2003 г.). Достъпен на: http://www.bghelsinki.org/bg/biblioteka/
zakonodatelstvo/mezhdunarodni-dogovori/(12.03.2015)

12 А дминистратвно-процесуалният кодекс. В сила от 12.07.2006 г. (Обн. ДВ. 
бр.30 от 11 Април 2006 г.). Достъпен на: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135521015 
(12.03.2015)

13 Наказателния кодекс. В сила от 01.05.1968 г.(Обн. ДВ. бр.26 от 2 Април 1968 г.).  
Достъпен на:  http://www.vks.bg/vks_p04_04.http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/74A62C79-
FBBE-4619-9854-7897B24638D2/0/NK_BG.pdf (12.03.2015)
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веопазване, жилищно настаняване, социална защита, предоставяне на стоки и 
достъп до обществените услуги и заведения, упражняването на икономическа 
дейност и др. Законът въвежда постановка за най-малко 40-процентно пред-
ставителство на по-слабо представения пол в органите на управление, което е 
в съответствие с европейските стандарти за балансирано участие на жените и 
мъжете в процесите на вземане на решения.

Други нормативни документи на национално ниво, които регулират въ-
просите, свързани с прилагането на хоризонталния принцип на ЕС за равен-
ство на половете и недопускане на дискриминация са: Закон за интеграция на 
хората с увреждания14, Закон за борба с трафика на хора15, Закон за защита сре-
щу домашното насилие16, Правилник за устройство и дейността на Комисията 
за защита от дискриминация (КЗД), Правила за производство пред КЗД.17

Член 162, параграф 1 от Наказателния кодекс инкриминира проповяд-
ването или подбуждането към дискриминация, насилие или омраза, основани 
на раса, народност или етническа принадлежност, чрез слово, печат или други 
средства за масова информация, чрез електронни информационни системи 
или, по друг начин.

Основните институции, в системата за превенция на дискриминация-
та, които съблюдават прилагането на нормативните актове за защита от дис-
криминация са Министерство на вътрешните работи, Комисия за защита от 
дискриминация, Държавна ангенция за закрила на детето, Комисия за борба с 
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, органи на съдеб-
ната власт. Сезирането на компетентните органи при установяване на случаи 
на дискриминация може да бъде осъществено от: самия пострадал от дискри-
минация, уполномощено лице, по сигнали на физически и юридически лица, 
на държавни и общински органи, по инициатива на Комисия за защита от дис-
криминация18. Той може да се обърне към всеки компетентен орган – лично 
сам или чрез пълномощник; компетентните органи могат да бъдат сезирани 
от други органи, до които е подаден сигнал за подобни прояви или пък те, при 
изпълнение и в рамките на своите правомощия, са установили такива случаи. 

14 Закон за интеграция на хората с увреждания. (Обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г., в 
сила от 1.01.2005 г.). Достъпен на: http://sacp.government.bg/normativna-uredba/zakoni/
integracia-uvrejdania/ (12.03.2015)

15 Закон за борба с трафика на хора.(Обн. ДВ. бр.46 от 20 Май 2003 г.). Достъпен 
на: http://sacp.government.bg/normativna-uredba/zakoni/trafik-na-hora/ (12.03.2015)

16 Закон за защита срещу домашното насилие. Обн. ДВ. бр. 27 от 29 Март 2005 г. 
http://sacp.government.bg/normativna-uredba/zakoni/domashno-nasilie/ (12.03.2015)

17 Правилник за устройство и дейността на Комисията за защита от дискри-
минация. (Обн. ДВ. бр.57 от 12 Юли 2005 г.) Достъпен на: http://www.lex.bg/bg/laws/
ldoc/2135506845 (12.03.2015)

18 Чл. 50 от Законът за защита срещу дискриминацията Обнародван в Държа-
вен вестник, бр. 86 от 30.09.2003 г. Достъпен на: http://www.bghelsinki.org/bg/biblioteka/
zakonodatelstvo/mezhdunarodni-dogovori/ (12.03.2015)
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На следващо място, това са неправителствени организации, без значение дали 
в предмета на тяхната дейност е включена защита правата на хората или имат 
друг предмет на дейност. Те могат да подадат сигнал за всеки случай на дис-
криминация.

4. Методът на социалното включване, при реализиране  
на мониторинг върху приложението на принципа  
за равенство на половете и превенция на дискриминацията
Работата на институциите може да бъде оптимизирана и чрез информи-

ране на обществеността, относно наличието на даден проблем на определена 
територия, състоянието на този проблем към даден момент, разясняване на 
етичните и правни аспекти на проблема, ангажиране на обществеността към 
решаването на конкретни проблеми, адаптирана информационна капания 
със срок постоянен в училищата и местата където обичайно се събират деца 
и младежи.  

Като метод за мониторинг върху прилагането на политиката по равен-
ство на половете и недопускането на дискриминация може да се приложи раз-
гледания по-долу метод за доказване на социалното включване [12].

Методът за доказване на социалното включване е разработен от Аген-
циите за регионално развитие в Швеция. Прилага се успешно и от Борда за 
развитие на графство Фингал в Ирландия и за Mониторинговия му комитет 
по социално включване, за да потвърди изпълнението на стратегията на граф-
ството за периода 2002-2011 г.[1], [12].

Стъпка 1. Сформиране на представителна група от експерти от всички 
заинтересовани страни и организации и изграждане на мониторингов коми-
тет по социално включване.

Заинтересовани страни:
• Представители на СГО – представителите на СГО са инициатори и 

координатори на процеса. Те включват НПО, читалища, пенсионер-
ски клубове, училищни настоятелства, организации на инвалидите, 
на ромите, организации на жените и др.

• Представители на местната власт – представители на общинско-
то ръководство подкрепят инициативата и улесняват процеса.

• Институциите – Бюро по труда, Инспекция по труда, Социални 
грижи, Комисията за защита от дискриминация участват със свои 
представители в създадения мониторингов комитет, в качеството им 
на експерти.

• Бизнеса – представителите на местния бизнес имат две качества: 1. 
партньор на гражданското общество, осигурява финансова и логис-
тична подкрепа, 2. работодател и субект, който трябва да покрие кри-
териите и нормите на ЕС при наемането на работа.

• Медиите – те имат ключовата роля при популяризиране на инициа-
тивите и посредничат при диалога с широката общественост.
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Изграждане на мониторинговия комитет. Основна цел на комитета 

е да се създаде ефективен механизъм за междусекторно партньорство за про-
веждане на дискусии за решаване на проблемите на групите в неравностойно 
положение. Комитетът включва представители на НПО, институции, ангажи-
рани с проблемите на хората в неравностойно положение – Бюро по труда, 
Инспекция по труда, Социални грижи, местни власти, работодатели, фирми, 
експерти и медии.

Съставът на мониторинговия комитет трябва да стане публично досто-
яние и да се даде възможност за включване на евентуално пропуснати заинте-
ресовани страни.

Една от целите в работата на мониторинговия комитет ще бъде преглед 
на основни политически, стратегически и програмни документи на общината 
за съответствието им с хоризонталната политика за равенство на половете и 
превенция на дискриминацията и доколко успешно е прилагането ú.

Прозрачността в работата на групата се осигурява чрез покана към ме-
диите за всяко заседание и обявяване в интернет сайтовете на заинтересова-
ните страни.

Стъпка 2. Определяне на периодичност на провеждане на срещите на 
мониторинговия комитет и конкретните документи, които ще бъдат наблю-
давани.

Стъпка 3. Определяне на критерии и показатели, по които ще се наблю-
дава и оценява прилагането принципа за равенство на половете и превенция 
на дискриминацията.

Ключов момент при тази стъпка е използването на три вида въпроси – 
за представителството, средствата и действителността.

Представителство (Representation)
Въпросите за представителството ще покажат дали е имало ефективни 

консултации с директните бенефициенти на политиката, програмата или услуга.
• Коя е целевата групата?
• Как се е стигнало до приоритетите? Използван ли е анализ на нуждите?
• Каква е логиката довела до дадена политика, програма или услуга?
• Чии гласове са чути или не са чути?
• Ползвани ли са консултации?
• Какъв баланс на представителство/ влияние е постигнат?
Средства (Resources)
Въпросите за ресурсите ще покажат дали отделените средства за дадена-

та политика, програма или услуга са достатъчни.
• Какъв ресурс е отделен за тази политика, програма или услуга?
• Какъв процент е това от всички средства?
• Кой дава средствата и какъв вид са те?
• Сигурни ли са средствата?
• Колко от бюджета е за подготвителна работа и колко за самото изпъл-

нение?

Г. Колев, П. Кожухарова, Н. Йорданова, Т. Симеонова, Ч. Стойчев, Пл. Петков



1063
Действителност (Reality)
Въпросите за действителността ще покажат дали политиката, програма-

та или услугата могат да променят нещо за целевата група и ако да – до каква 
степен.

• Какво е прието на доверие в логиката на политиката, програмата, ус-
лугата?

• Какво съдържа?
• Какво не се смята за проблем?
• Има ли някакви противоречия, или конфликт на ресурси?
• Кой печели от това описание на действителността?
• Тази политика, програма или услуга ще направят ли някой от резулта-

тите устойчив?
• Тази политика, програма или услуга ще променят ли нещо за целевата 

група?
• Има ли други възможни подходи?
Стъпка 4. Изготвяне на доклад от наблюдението за спазване принципа
Последна стъпка от процеса на наблюдение прилагането на хоризонтал-

ния принцип за равенство на половете и превенция на дискриминацията е 
изготвяне на доклад с оценка за успеха на прилагането му в общинските поли-
тики и програми. Наред с констатациите ще бъдат направени и препоръки за 
подобряване работата по планиране и прилагане на този принцип.

Този метод е динамичен и може да бъде използван като:
• Инструмент за планиране на дадена политика;
• Инструмент за изпълнение на политики;
• Инструмент за оценка на успеха на дадена политика, програма или 

услуга.
Методът може да се използва, както за доказване прилагането на прин-

ципа за равенство на половете, така и принципите за насърчаване на равните 
възможности и превенза всички.
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